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tir del día siguiente al de la presente publicación. Un vez transcurrido dicho
plazo, se proseguirá la tramitación reglamentaria del expediente.
Según lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, se publica únicamente una breve indicación del contenido del acta.
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expediente.
Según lo dispuestoe en el artículo 61 de la Ley 30/92, se publica únicamente una breve indicación del contenido del acta.
Anexo I: Actas de infracción.

Anexo I: Actas de liquidación
Número de Materia Empresa
Acta

Ayuntamiento Importe
acta

L-9556/12
L-12990/12
L-9960/12
L-8243/12
L-9455/12
L-6021/12
L-8748/12
L-10162/12
L-8849/12
L-12384/12

Llucmajor
Palma
Palma
Palma
Palma
Inca
Palma
Palma
Palma
Palma

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Construcciones y Estructuras Carsa, S.L.
Palma Engineering S.L.
Instalaciones Telefonicas Baleares S.L.
Balear De Fachadas Y Sistemas S.L.
Balear De Fachadas Y Sistemas S.L.
Construccions Sa Pota Del Rei S.L.
Redoble 74 S.L.
Nortinsular S.L.
Al Muzafar Obras Y Servicios Slu
Inversiones Mallorca Magica 2009 .Sl.

2.483,39 €
6.470,18 €
2.680,79 €
3.846,95 €
5.781,45 €
1.756,64 €
4.525,24 €
5.279,81 €
4.413,63 €
3.023,97 €

Palma a, 11 de abril de 2012.
LA SECRETARIA GENERAL, Mónica Rodriguez Seco

—o—
Num. 7709
Notificació de propostes de sanció per infraccions de l’ordre social.
Iniciat el procés de notificació al subjecte responsable per carta amb certificat de recepció i atès que no ha estat possible la notificació, segons ens
comunica el Servei de Correus, es publica a l’annex I la relació dels interessats,
d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la LLei 30/92 del Régim Jurídic de
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú de 26 de
novembre de 1992.
Els expedients romandran a disposició dels interessats a les dependències
d’aquesta Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social (C/Miquel
Capllonch, 12 de Palma) on se’ls hi donarà un còpia literal de l’acta amb la referència que s’indica a l’annex I.
Contra l’acta podran interposar al·legacions, en el termini de quize dies
hàbil comptadors des del següent al de la publicació present, davant el/la Cap de
la Unitat Especialitzada de Seguretat Social de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social (Rambla dels Ducs de Palma, 18 Palma 07003). Una vegada
transcorregut aquest termini, es prosseguirá la tramitació reglamentària de l’expedient.
D’acord amb el que disposa l’article 61 de la Llei 30/92, es publica només
una breu indicació del contingut de l’acta.
Annex I: vegeu-ne la versió en castellà
———————————
El Director Territorial-Jefe Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social en Illes Balears
Notificación de propuestas de sanción por infracciones en el orden social.
Iniciado el proceso de notificación al sujeto responsable mediante carta
certificada con acuse de recibo y no habiendo podido ser llevado a efecto, según
comunica el Servicio de Correos, se publica en el anexo I relación de los interesados, a tenor de lo previsto en el apartado 4 del art. 59 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992.
Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados en la sede
de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (C/ Miquel
Capllonch, 12 de Palma) donde se les hará entrega de la copia literal del acta,
cuya referencia se expresa en el anexo I.
Contra el acta podrán interponer alegaciones, en el plazo de quince días
hábiles contados desde el siguiente al de la presente publicación, ante el/la
Jefe/a de la Unidad Especializada de Seguridad Social de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social (Rambla de los Duques de Palma, 18 Palma 07003).
Una vez transcurrido dicho plazo, se proseguirá la tramitación reglamentaria del

N?mero de actaMateria
I-1804/12
I
I-20190/12
I
I-20291/12
I
I-20800/12
I
I-21608/12
I
I-23123/12
I
I-24840/12
I
I-25850/12
I
I-25951/12
I
I-26153/12
I
I-29385/12
I
I-29890/12
I
I-30496/12
I
I-31510/12
I
I-32722/12
I
I-33025/12
I
I-33227/12
I
I-33328/12
I
I-35348/12
I
I-36257/12
I
I-41210/12
I
I-41412/12
I
I-47270/12
I
I-50910/12
I

Empresa
Salas Pol, Antonio
Carp Eivissa Mpi S.L.
Carp Eivissa Mpi S.L.
Carp Eivissa Mpi S.L.
Excavaciones Miguel Barcelo
Sistemos De Ponent S.L.
Gallardo Chanca, Isabel
Gonzalez Suarez, Mercedes
Gonzalez Suarez, Mercedes
Excavaciones Miguel Barcelo
Sureda Leguina, Sebastian
Construccions Sa Pota Del
Ene Adell, Juan Carlos
Recursos Tecnicos
Obras Consbau S.L.
Zaniewski, Maksym Jakub
Mendez Moya, Jose
Nu?ez Fernandez, Pedro
Mendez Moya, Jose
Pereyra Rezza, Gustavo
Prats Roig, Miguel A.
Noguera Oliver, Guillermo
Garau Pons, Simon
Becker, Boris Franz

Ayuntamiento Importe acta
Palma
626,00 €
Santa Eul?ria Des 3.126,00 €
Santa Eul?ria Des 10.014,31 €
Santa Eul?ria Des 18.974,00 €
Llucmajor
626,00 €
Palma
3.126,00 €
Palma
0,00 €
Palma
6.251,00 €
Palma
626,00 €
Llucmajor
626,00 €
Art?
0,00 €
Inca
626,00 €
Costitx
626,00 €
Palma
1.828,76 €
Palma
626,00 €
Palma
626,00 €
Palma
6.252,00 €
Sa Pobla
3.125,00 €
Palma
7.111,19 €
Pollen?a
0,00 €
Palma
0,00 €
Llucmajor
1.500,00 €
Palma
15.165,61 €
Art?
20.556,17 €

Palma a, 11 de abril de 2012.
LA SECRETARIA GENERAL, Mónica Rodriguez Seco

—o—
Num. 7710
Notificació d’actes de liquidació de quotes a la Seguretat Social als treballadors afectats.
Iniciat el procés de notificació als treballadors afectats per actes de liquidació per carta amb certificat de recepció i atès que no ha estat possible la notificació, segons ens comunica el Servei de Correus, es publica a l’annex I la relació dels treballadors interessats, d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92 del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú de 26 de novembre de 1992.
Els expedients romandran a disposició dels treballadors interessats a les
dependències d’aquesta Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social
(C/Miquel Capllonch, 12 de Palma) on se’ls hi donarà un còpia literal de l’acta
amb la referència que s’indica a l’annex I.
En contra de l’acta podran interposar reclamació respecte del període de
temps o la base de cotització a que la liquidació es contreu davant el Cap de la
Unitat Especialitzada en l’àrea de Seguretat Social, en el termini de quinze dies
comptador des del dia següent d’aquesta publicació. Segons el que disposa l’article 31.2 de la Llei General de la Seguretat Social, Reial Decret Legislatiu
1/1994, de 20 de juny, que aprova el Text Refós de la Llei General de la
Seguretat Social (B.O.E. núm. 154 de 29 de juny).
Una vegada acabat el termini, es continuarà la tramitació reglamentària
de l’expedient.
D’acord amb el que disposa l’article 61 de la Llei 30/92, es publica només
una breu indicació del contingut de l’acta.
Annex I: vegeu-ne la versió en castellà.
———————————El Director Territorial-Jefe Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Notificación de actas de liquidación de cuotas a la Seguridad Social a los
trabajadores afectados.
Iniciado el proceso de notificación a los trabajadores afectados por actas
de liquidación mediante carta certificada con acuse de recibo y no habiendo
podido ser llevado a efecto, según comunica el Servicio de Correos, se publica
en el anexo I relación de los trabajadores interesados, a tenor de lo previsto en
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el apartado 4 del art. 59 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de
noviembre de 1992.
Los expedientes se encuentran a disposición de los trabajadores interesados en la sede de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (C/
Miquel Capllonch, 12 de Palma) donde se les hará entrega de la copia literal del
acta, cuya referencia se expresa en el anexo I.
Contra el acta podrán interponer reclamación respecto del período de
tiempo o la base de cotización a que la liquidación se contrae ante el Jefe de la
Unidad Especializada en el área de Seguridad Social, en el plazo de quince días
contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley General de la Seguridad Social, Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,(BOE núm. 154 de 29 de
junio).
Una vez transcurrido dicho plazo, se proseguirá la tramitación reglamentaria del expediente.
Según lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, se publica únicamente una breve indicación del contenido del acta.
Anexo I: Actas de liquidación
Número AL
L-11677/12
L-7233/12
L-7839/12
L-8445/12
L-8950/12
L-9455/12

Nombre trabajador
Fco. Gonzalez Gonzalez
Martina Frankova
Raul Fernandez Sanchez
Diego Juan Rose
Maria Del Carmen Garcia
Cesar Antonio Rios Mendoza

Ayuntamiento
Andratx
Palma
Horcajo De Santiago
Castellon
Palma
Inca

Importe AL
5.007,05 €
7.873,20 €
17.831,15 €
12.233,95 €
5.714,52 €
5.781,45 €

24-04-2012

fermesa administrativa en el moment del pagament, i e. Que la sanció no computarà com a antecedent al Registre de conductors i infractors si no implica retirada de punts. Així mateix, podreu substituir el pagament de la sanció per un
curset formatiu de seguretat vial si es donen les circumstàncies reglamentàriament determinades per decret de batlia.
DISCONFORMITAT AMB LA DENÚNCIA, PROCEDIMENT ORDINARI:
Si no estau conforme amb el contingut de la denúncia podeu presentar
escrit d’al·legacions dirigit a l’òrgan competent per resoldre dins el termini de
QUINZE DIES naturals, comptats des de l’endemà d’aquesta publicació, a qualsevol de les oficines del Registre General d’aquest Ajuntament, on podreu proposar les proves que considereu adients. Hi heu de fer constar el núm. d’aquest
butlletí, la matrícula del vehicle denunciat i la data i el lloc de la denúncia. Us
advertesc que presentar-lo suposa perdre la reducció corresponent.
IDENTIFICACIÓ DEL CONDUCTOR
Us REQUERESC que en el termini dels QUINZE DIES HÀBILS
següents a aquesta publicació identifiqueu el/la conductor/ra (nom, llinatges,
domicili i DNI), ja que segons els art. 9.bis i 69.1 de l’esmentada Llei sobre trànsit, la persona titular del vehicle té el deure d’identificar de forma veraç el/la
conductor/ra infractor/ra en el tràmit procedimental oportú i l’incompliment
d’aquest deure sense causa justificada o bé l’omissió de qualsevol de les dades
requerides és sancionat com una infracció molt greu amb el doble o el triple de
la quantia inicial. Si la infracció és d’estacionament també podeu identificar
el/la conductor/ra responsable. Aquesta sanció també és procedent en els casos
en què es té per no realitzada la identificació, que son els següents: a. Quan
sigueu el/la conductor/ra però no us identifiqueu com a tal ni, evidentment, us
acolliu al benefici de la reducció ni formuleu les al·legacions oportunes; b. Quan
per causa imputable a la persona titular no sigui possible notificar la denúncia
al/a la conductor/ra identificat/ada; c. Quan la persona titular es dediqui al lloguer de vehicles a curt termini però no aporti còpia del contracte de lloguer
corresponent; d. Quant s’identifiqui com a conductor/ra una persona no resident
a l’illa de Mallorca sense aportar còpia de l’autorització administrativa que l’habilita per conduir per Espanya.

LA SECRETARIA, Mónica Rodriguez Seco

—o—

Secció IV - Administració Municipal
Ajuntament de Palma
Num. 7390
SERVEI DE MULTES
Referència: NM 7/12 (02-04-12)
Atès que no han pogut tenir efecte les notificacions de denuncies per
infraccions a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial
(R.D.L. 339/1990 de 2 de març), d’acord amb l’article 59.4 i 61 de la Llei
30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, amb el present anunci se comunica a les persones relacionades el seu contingut: NM 7/12 (02-04-12).
1.- NOTIFICACIÓ DE DENÚNCIA ALS TITULARS
S’ha formulat contra el vehicle indicat, del qual sou la persona responsable, la denúncia amb el núm. d’expedient i altres dades que també s’indiquen.
Per aquest motiu s’ha iniciat el procediment sancionador i en correspon la instrucció al Servei de Multes. L’instructor és el cap del Servei o el cap del
Departament. Si es formulen al·legacions o recursos serà l’instructor, indistintament, el cap de la Secció Jurídica, el cap del Negociat d’Al·legacions o el cap
del Negociat de Recursos, els quals són recusables en els supòsits i amb els efectes prevists als art. 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. El
regidor de l’Àrea delegada de Mobilitat , en ús de les competències atribuïdes
pels decrets de Batlia núm. 11918, de 13 de juny de 2011 i 11966 de 16 de juny
de 2011 (BOIB 30-06-11), és l’òrgan competent per resoldre, segons l’article
71.4 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial
(RDL 339/1990, de 2 de març, modificat per la Llei 18/2009, de 23-11-2009,
BOE núm. 283 de 24-11-2009) . Atès que s’ignora qui era el/la conductor/a ja
que no es va poder detenir o notificar a l’acte per les circumstàncies justificades
que el/la denunciant féu constar a la seva denúncia, us la notific als efectes
següents:
CONFORMITAT AMB LA DENÚNCIA, PROCEDIMENT ABREUJAT:
Si estau conforme amb el contingut de la denúncia podeu abonar-la dins
el termini de QUINZE DIES naturals, amb la reducció del 50% de l’import que
figura a la casella ‘QUANTIA’ i amb les següents conseqüències (art. 80 de la
Llei de trànsit): a. La renúncia a formular al·legacions –si ho feis es tindran per
no presentades–; b. La finalització del procediment, sense necessitat de dictar
resolució, el dia del pagament; c. L’exhauriment de la via administrativa; d. La

Si no presentau al·legacions ni abonau l’import indicat en el temini dels
15 dies naturals esmentats , aquesta notificació tindrà efectes de notificació de
sanció. En aquest cas la sanció es podrà executar una vegada transcorreguts 30
dies naturals comptats des que es publiqui aquesta notificació de denúncia.
2. NOTIFICACIÓ DE DENÚNCIA ALS CONDUCTORS IDENTIFICATS
S’ha formulat contra el vehicle indicat, la denúncia amb el número d’expedient i altres dades que també s’indiquen. Per aquest motiu s’ha iniciat el procediment sancionador i en correspon la instrucció al Servei de Multes.
L’instructor és el cap del Servei o el cap del Departament. Si es formulen
al·legacions o recursos serà l’instructor, indistintament, el cap de la Secció
Jurídica, el cap del Negociat d’Al·legacions o el cap del Negociat de Recursos,
els quals són recusables en els supòsits i amb els efectes prevists als art. 28 i 29
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. El regidor de l’Àrea delegada
Mobilitat , en ús de les competències atribuïdes pels decrets de Batlia núm.
11918, de 13 de juny de 2011 i 11966 de 16 de juny de 2011 (BOIB 30-06-11),
és l’òrgan competent per resoldre, segons l’article 71.4 de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat vial (RDL 339/1990, de 2 de març,
modificat per la Llei 18/2009, de 23-11-2009, BOE núm. 283 de 24-11-2009).
Atès que, malgrat que no se us va poder notificar a l ‘acte per les circumstàncies
que el/la denunciant va fer constar a la denúncia, la persona titular o el/la denunciant us ha identificat/ada com a responsable de la infracció, i s’han qualificat
els fets i graduat la multa o s’ha verificat la qualificació i la multa consignades
pel/per la denunciant, se us notifica als efectes següents:
CONFORMITAT AMB LA DENÚNCIA, PROCEDIMENT ABREUJAT:
Si estau conforme amb el contingut de la denúncia podeu abonar-la dins
el termini de QUINZE DIES naturals, amb la reducció del 50% de l’import que
figura a la casella ‘QUANTIA’ i amb les següents conseqüències (art. 80 de la
Llei de trànsit): a. La renúncia a formular al·legacions –si ho feis es tindran per
no presentades–; b. La finalització del procediment, sense necessitat de dictar
resolució, el dia del pagament; c. L’exhauriment de la via administrativa; d. La
fermesa administrativa en el moment del pagament, i e. Que la sanció no computarà com a antecedent al Registre de conductors i infractors si no implica retirada de punts. Així mateix, podreu substituir el pagament de la sanció per un
curset formatiu de seguretat vial si es donen les circumstàncies reglamentàriament determinades per decret de batlia.
DISCONFORMITAT AMB LA DENÚNCIA, PROCEDIMENT ORDINARI:
Si no estau conforme amb el contingut de la denúncia podeu presentar
escrit d’al·legacions dirigit a l’òrgan competent per resoldre dins el termini de
QUINZE DIES naturals, comptats des de l’endemà d’aquesta publicació, a

