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situada al carrer Gremi Corredors 10, 2n pis de Palma, de 9 a 14 hores. En cas
de no interposar recurs dins el termini legalment establert la resolució es devindrà ferma.
Nº Exp.: SJ 32/2010/5
Expedientat/da: INVERSIONES HOTELERAS FARO SL
DNI/NIE/CIF: B 57411795
Article o Norma Infringida: 116.3 RDLeg 1/2001 TRLA
Palma, 22 de març de 2012
El Director General de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras

—o—
Num. 6298
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 Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic
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. Expedientat
Article i norma infringida
Sanció
EN 087/11 Ventayol Tortella, Mª Esperanza Art. 50.1.a Llei 5/2005,
100 €
de 26 de maig
EN 017/11 Alberti Villalonga,Mateo
Art. 52.2 Llei 5/05, de 26 de maig 500€

Palma, 21 de març de 2012
La directora general
Neus Lliteras Reche
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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
EN 183/11 Zsolt Pal, Hanko
EN 052/10 Construcciones
Los Kibikos SL

Article i norma infringida
Sanció
Art. 51a i 50.4 Llei 5/2005, de 26 de maig
400 €
Art. 51a Llei 5/2005, de 26 de maig
15.000 €

Palma, 21 de març de 2012
La directora general
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 6308
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.
971/11 tramitat per infracció a la normativa de transport terrestre.
Ref. Requeriment DG-10/12
Atès que s’ha intentat sense efecte la notificació de l’escrit de requeriment, als efectes que GODOY MAZA, JUAN PEDRO, domiciliat Av. Alfonso
XIII, 319, CP: 08912, Badalona (Barcelona), acrediti l’esmena de la deficiència
constitutiva de la infracció a la normativa de transport terrestre, consistent en
‘Circular des de palma en direcció a Llucmajor, sense haver realitzat la revisió
periòdica obligatòria del tacògraf en el termini reglamentari (darrera revisió
05/05/09)’. 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 GODOY MAZA, JUAN PEDRO 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. 971/11.
Palma, 26 de març de 2012

—o—
Num. 6299
Anunci de notificació de propostes de resolució d’expedients 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’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

El director general de Transports
Juan Salvador Iriarte

—o—
Num. 6309
Notificació dels acords d’iniciació d’expedients administratius
sancionadors per infracció a la normativa en matèria de transports.
Ref. Iniciacions. DG 10/12
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
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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 tal 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.
04/07/11
2845-CYM

Nom titular
Adreça
GODOY MAZA, JUAN PEDRO
Av. d’Alfons XIII, 319
08912 BADALONA

Barcelona

Sanció
(euros)
1.501,00

1122/11

02/09/11
8005-CMC

TRANSPORTES RAULAN 2007, SL
C/ Can Mir, 503
08232 VILADECAVALLS

Barcelona

4.601,00

Articles 47 i 90, Llei 16/87, 30/07 (LOTT) i
41 i 109 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.

1211/11

14/09/11
9062-DLM

SEDO, SL
C/ Pere II, 24, A, 3
07007 PALMA

Balears

4.601,00

Arts. 47 i 90, Llei 16/87, 30/07 (LOTT) i
109 i 41 del RD 1211/90, 28/09 (ROTT),
modificat per RD1225/06, 27/10, arts.
140.1.9 LOTT i 197.1.9 ROTT.

1310/11

16/09/11
8161-GBV

CARGO PITIUSAS, SL
Es Cana. edf. S’olivera, 3, 2, 4
07840 SANTA EULARIA DEL RIU

Balears

2.001,00

‘Annex 1 del ATP (BOE 18-07-98)
(Resolució de 24/10/07 amb les
modificacions introduïdes el 30/04/07 BOE
18-02-08), aplicable d’acord amb el previst
en el RD 1202/05, 10/10, (BOE 21-10-05) i
de l’art. 7 del RD 237/00, 18/02, (BOE
16-3), arts. 140.26.2, Llei 16/87, 30/07
(LOTT) i 197.26.2 del RD 1211/90, 28/09
(ROTT), modificat per RD 1225/06, 27/10.

1338/11

07/10/11
IB-6332-CP

TRANSTOR, SL
C/ Vecinal de Sant Jordi, 58
07199 PALMA

Balears

400,00

Arts. 4 f) i h) i 8.6 del Reglament (CE) núm.
561/06 del Parlament Europeu i del Consejo
de 15/03/06, modificats pel Regl. CEE
núm. 3821/85 i CE núm. 2135/98 del
Consejo i es deroga el Regl. CEE núm.
3820/85 del Consejo, de 20/12, arts. 142.3,
Llei 16/87, 30/07 (LOTT) i 199.3 del RD
1211/90, 28/09 (ROTT), modificat per RD
1225/06, 27/10.

0971/11

Província

Palma, 26 de març de 2012
El director general de Transports
Juan Salvador Iriarte

—o—

Preceptes infringits
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
de 20/12/85, modificat pel Regl. CE
2135/98, del Consejo, de 24/IX, que l’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.

