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ques i del procediment administratiu comú, que se’ls ha iniciat sancionador, per
presumpta infracció de la normativa de consum, per acord del director general
de Salut Pública i Consum, en virtut del que disposa l’article 2n del Decret
100/1993, de 2 de setembre, de la CAIB. A l’esmentat acord s’ha designat instructor el funcionari abaix indicat.
L’expedient es troba a la seva disposició a la secció de Sancions de
Consum, de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al carrer
de Jesús 38-A, 07010 de Palma, tot fent-los saber que disposen d’un termini de
quinze dies hàbils per al·legar tot el que considerin adient per a la seva defensa.
Exp. núm.:
Co. 037/12
.

Expedientat ( localitat):
FINCALIA GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L
(Barcelona)

Instructor/a:
Patricia Llinás

Palma, 29 de març de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
Num. 6700
Notificacions de acords d’iniciació d’expedients sancionadors
per infraccions de les normes de consum.
Per ignorar-se el domicili o no trobar-se localitzats els destinataris, es
notifica, a través d’aquest edicte a les persones que es relacionen a continuació,
en virtut del que disposa l’article 59.4, de la Llei 4/1999, de modificació de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que se’ls ha iniciat sancionador, per
presumpta infracció de la normativa de consum, per acord del director general
de Salut Pública i Consum, en virtut del que disposa l’article 2n del Decret
100/1993, de 2 de setembre, de la CAIB. A l’esmentat acord s’ha designat instructor el funcionari abaix indicat.
L’expedient es troba a la seva disposició a la secció de Sancions de
Consum, de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al carrer
de Jesús 38-A, 07010 de Palma, tot fent-los saber que disposen d’un termini de
quinze dies hàbils per al·legar tot el que considerin adient per a la seva defensa.
Exp. núm.:
Co. 018/12

Expedientat ( localitat):
ADOSADOS Y PROMOCIONES
SON RAPINYA, S.L.(Palma)

Instructor/a:
Patricia Serra

Palma, 29 de març de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
Num. 6681
Anunci d’adjudicació del contracte de Servei de suport i manteniment de CIVITAS 2012.
1.- Entitat adjudicadora.
a.- Organisme: Servei de Salut de les Illes Balears.
b.- Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació de l’IbSalut.
c.- Número d’ expedient: SSCC CN 10/12
2.- Objecte del contracte:
a.- Tipus de contracte: Serveis
b.- Descripció de l’objecte: Proveir al Ib-salut amb els serveis de mantenimient i de suporte per al sistema Civitas 2012
c.- Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:

12-04-2012
b.- Contractista: Steria Ibérica, S.A
c.- Nacionalitat: Espanyola.
d.- Import adjudicació: Lot 1: 125.000,00 €
Palma, 7 de març de 2012.
Director general del Servei de Salut de les Illes Balears
Jun José Bestard Perelló.

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 6755
Informació pública en relació a la construcció d’una vivenda
unifamiliar amb piscina al polígon 33 parcel·les 11, 12, 13 i 595
a zona de policia de torrents al terme municipal de Felanitx
Peticionari: Margalida Vidal Barceló
Exp. ref.: 8196-1
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 Felanitx dins el
termini esmentat.
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras
Palma, 30 de març de 2012

—o—
Num. 6639
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.

3.- Tramitació, procediment i forma d’ adjudicació:
a.- Tramitació: Despesa anticipada.
b.- Procediment: Negociat.
c.- Forma: Exclusivitat técnica.

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:

4.- Pressupost base de licitació:
Import total: 125.000,00 €

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.

5.- Adjudicació:
a.- Data: 17-02-2012.

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
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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.

ANNEX
Núm exp.

Data infr.
Matrícula.
07/02/11
7755-BXZ

Nom titular
Adreça
JUNCADELLA RIBAS MARIA
C/ Manacor, 75, 2, 2
07007- PALMA

Balears

Sanció
(euros)
1.501,00

0319/11

23/03/11
3519-CYT

PARRA AGUIRRE CRISTIAN IVAN
C/ Guillem Sastre Sindic, 10, Bj
07141- MARRATXI

Balears

1.001,00

La Secció 8.1.4 de l’ADR 2011, en relació
amb els arts.1 i 36 del RD 551/06, 5/05,
(BOE núm. 113, 12-05-06), els
arts.141.24.7, Llei 16/87, 30/07 (LOTT) i
198.24.7 del RD 1211/90, 28/09 (ROTT),
modificat per RD 1225/06, 27/10.

0363/11

04/03/11
IB-4846-CC

PEIXOS FERRAGUT SL
C/ Menorca, 10
07630- CAMPOS

Balears

2.001,00

L’Annex 1 del ATP aplicable d’acord amb
el previst en el R.D.1202/2005, de 10/10, i
de l’art. 7 del R.D.237/2000, de 18/02, que
l’art. 140.26.2 de la Llei 16/87, de 30/07
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.

0394/11

04/02/11
2976-BZJ

CARGO PITIUSAS SL
Es Cana - Ed S’olivera, 3, 2, 4
07840- SANTA EULARIA

Balears

301,00

Directiva 2002/85/CE del Parlament
Europeu i del Consejo, 5/11/02, per la qual
es modifica la Directiva 92/6/CEE, 10/02/92,
la Directiva 92/24/CEE, 31/03/92,
desenvolupades per l’art. 15, disposició
transitòria quarta i apartat 5 de l’annex del
RD 1417/05, 25/11, arts. 142.25, Llei 16/87,
30/07 (LOTT) i 199.25 RD 1211/90, 28/09
(ROTT), modificat per RD 1225/06, 27/10,
en relació amb els arts.141.5 LOTT i 198.5
ROTT.

0427/11

17/03/11
MU-4493-BU

MINORITARIO DEL TRANSPORTES
SDAD COOP
C/ Camino Nuevo Picaña, 5
46014- VALENCIA

Valencia

4.601,00

Articles 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, l’article 140.1.9
de la LOTT i l’art. 197.1.9 ROTT.

0437/11

11/04/11
7396-CFB

PEREZ CASAL FERNANDO
C/ Juan De Austria, 30, 2, 6
46500- SAGUNTO

Valencia

4.601,00

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

0447/11

11/04/11
7396-CFB

PEREZ CASAL FERNANDO
C/ Juan De Austria, 30, 2, 6
46500- SAGUNTO

Valencia

1.501,00

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 Reg.
CEE núm. 3821/85, del Consejo de 20/12/85,
modificat pel Reg. CE 2135/98, del
Consejo, de 24/IX; 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
per R.D 1225/2006, de 27/10.

0462/11

11/04/11
4791-CKX

RAMIREZ MANZANERO JULIA
C/ Mayor, Los Ruices, 82
46353- REQUENA-VALENCIA

Valencia

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 RD 1225/2006, 27/10, arts.
140.1.9 de la LOTT i l’art. 197.1.9 ROTT.

0493/11

19/05/11
1542-BDV

C.T.LOGISTICA Y TRANSPORTES SL
C/ Sant Pere,5
08213 POLINYÀ-BARCELONA

Barcelona

2.001,00

Art.. 15.7 del REGLAMENT (CE) núm.
3821/85, del Consejo de 20/12/85, que l’art.
140.24 de la Llei 16/87, de 30/07l (LOTT) i
l’art. 197.24 del R.D.1211/90, de 28/09
(ROTT), modificat per R.D 1225/2006, de
27 /10.

0123/11

Província

Preceptes infringits
Arts. 47, 90, 141.31 i 140.1.9 de la Llei
16/87, de 30/07 (LOTT) i 109, 41 i 198.31 i
197.1.9 del R.D. 1211/90, de 28/09 (ROTT),
modificat per R.D. 1225/2006, de 27/10.
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0526/11

18/04/11
IB-7182-DP

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

Balears

4.601,00

Arts. 47, 90 i 104.1.9 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.

0543/11

28/05/11
3832-GFN

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

Balears

301,00

Arts. 147, Llei 16/87, de 30/07 (LOTT) i
222 del RD 1211/90, de 28/09 (ROTT),
modificat per RD1225/06, de 27/10, en
relació amb l’art. 3 de l’Ordre Fom 3398/02,
de 20/12, (BOE 9-1-03), arts. 142.6 LOTT i
199.6 ROTT.

0550/11

25/03/11
B6415OM

C.T.LOGISTICA Y TRANSPORTES SL
C/ Sant Pere,5
08213 POLINYÀ-BARCELONA

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, i els arts.
140.1.9 de la LOTT i 197.1.9 ROTT.

0584/11

28/06/11
1085-GMW

TRANSPORTES OCAMPO, S.L.U.
C/ Vista Alegre, 8, pis 4-3
07015- PALMA

Balears

1.501,00

Els 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,
els articles 141.31 LOTT i 198.31 ROTT
en relació amb els articles 140.1.9 LOTT i
197.1.9 ROTT.

0594/11

09/06/11
3814-GFN

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

Balears

301,00

Arts. 147, Llei 16/87, 30/07 (LOTT) i 222,
RD 1211/90, 28/09 (ROTT), modificat per
RD 1225/06, 27/10, en relació amb l’art. 3
de l’Ordre Fom 3398/02, de 20/12, (BOE
9-1-03), i els arts. 142.6 LOTT i 199.6
ROTT

0597/11

28/06/11
3825-GFN

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

Balears

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.

0598/11

17/06/11
3343-BDW

C.T.LOGISTICA Y TRANSPORTES SL
C// Sant Pere,5
08213 POLINYÀ-BARCELONA

Barcelona

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.

0615/11

27/06/11
8182-CZW

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

Balears

2.001,00

Art.t. 15.7 del REGLAMENT (CE) núm.
3821/85, del Consejo de 20/12/85, , l’art.
140.24 de la Llei 16/87, de 30/07 (LOTT) i
l’art. 197.24 del R.D. 1211/90, de 28/09
(ROTT), modificat per R.D. 1225/2006, de
27/10.

0624/11

27/06/11
8182-CZW

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

Balears

1.001,00

Arts.. 147 i 141.19 de la Llei 16/87, de
30/07 (LOTT) i l’art. 222 i 198.19 del R.D.
1211/90, de 28/09 (ROTT), modificat per
R.D. 1225/2006, de 27/10.

0625/11

09/06/11
3825-GFN

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

Balears

1.501,00

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; 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 per R.D. 1225/2006, de 27/10.

0638/11

13/06/11
BI-3227-BP

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

Balears

1.501,00

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, 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 per R.D. 1225/2006, de 27/10.

0640/11

03/06/11
2099-CHD

BURGUERA BUS,SL
C/ Campos, 17
07650- SANTANYÍ

Balears

2.000,00

Arts. 4 f), i h) i 8 del Reglament (CE) núm.
561/2006 del Parlament Europeu i del
Consejo de 15/03 de 2006, que l’art. 141.6
de la Llei 16/87, de 30/07 (LOTT) i l’art.
198.6 del R.D.1211/90, de 28/09 (ROTT),
modificat per R.D. 1225/2006, de 27/10.

0744/11

13/06/11
BI-3227-BP

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

Balears

301,00

Art.. 14 del REGLAMENT (CE) núm.
3821/85, del Consejo de 20/12/85, l’art.
142.4 de la Llei 16/87, de 30/07 (LOTT), i
l’art. 199.4 del R.D. 1211/90, de 28/09
(ROTT), modificat por R.D. 1225/2006, de
27/10.

0759/11

09/06/11
3825-GFN

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

Balears

301,00

Arts. 147 i 142.6 de la Llei 16/87, de 30/07
(LOTT) i l’ art.222 i 199.6 del R.D.
1211/90, de 28/09 (ROTT), modificat per
Reial decret 1225/2006, de 27/10.
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CONSTRUCCIONS S’ESGLAI SL
C/Sastres Polig Ind Nave 8,núm9
07300 INCA

Balears

2.001,00
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Art. 15.7 del REGLAMENT (CE) núm.
3821/85, del Consejo de 20/12/85, modificat
pel Regl. CE núm. 2135/98, del Consejo, de
24/IX i pel Regl. (CE) núm. 561/06 del
Parlament Europeu i del Consejo de
15/03/06, art. 140.24, Llei 16/87, 30/07
(LOTT) i l’art. 197.24 del RD 1211/90,
28/09 (ROTT), modificat per RD 1225/06,
27/10.

Palma, 30 de març de 2012
El director general de Transports
Juan Salvador Iriarte

—o—
Num. 6646
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.
0007/12
07/03/12

Nom titular
Adreça
ABA ALQUILER BARATO DE
AUTOMOVILES, SL
C/ Sant Bartomeu, 29-31
07600 - S’ARENAL LLUCMAJOR

Província
Balears

Sanció
(euros)
4.601,00

Preceptes infringits
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, arts.
140.7 LOTT i l’art. 197.7 ROTT.

Palma, 02 d’abril de 2012
El director general de Transports
Juan Salvador Iriarte

—o—
Num. 6648
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 de 31/07/87) (en endavant LOTT), reformada per Llei 29/2003, de 8 d’octubre, sobre la millora de les condicions de competència i seguretat en el mercat de transport per carretera (BOE

