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Num. 9540
Notificació de resolució d’inici d’expedients per infracció administrativa en matèria d’incendis forestals
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de les resolucions d’inici d’expedients per infracció administrativa en matèria d’incendis forestals i atès que no hi ha constància en els mateixos 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 de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha dictat Resolució d’Inici
d’expedient sancionador per presumpta infracció comesa en matèria d’incendis
forestals, comunicant-los que, de conformitat amb el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la comunitat autònoma en l’exercici de la
potestat sancionadora, aprovat per Decret 14/1994, de 10 de febrer (BOCAIB
núm. 21 de 17/02/94), disposen de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci, per formular al·legacions i proposar
les proves que considerin oportunes.
Els expedients es troben a la seva disposició a la Direcció General de
Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, situada a Carrer del Gremi de
Corredors, 10 -1ª planta, Polígon Industrial de Son Rossinyol, Palma, en horari
de 9 a 14 hores. Així mateix, podran reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiva la sanció corresponent a través de l’imprès normalitzat (DUI) que els serà
facilitat a dita conselleria, posant així fi al procediment administratiu sancionador. En cas de no efectuar al·legacions ni reconèixer la seva responsabilitat dins
el termini legalment establert, l’inici podrà ser considerada Proposta de
Resolució de l’expedient.
Núm. Exp.
IC0017/12

Persona expedientada
Leonardo Matías Carrillo Platero

Article i norma infringida
Art. 6.1 Decret 125/2007

IC0161/11
IC0168/11

22-05-2012
José Luís Cardona Planells
Felipe Alemany Mascaró

Art. 7.1.b) Decret 125/2007
Art. 7.1.a) Decret 125/2007

Palma, 09 de maig de 2012
La directora general de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 9543
Publicació de la Resolució del vicepresident del FOGAIBA de
dia 14 de novembre de 2011, de no pagament de l’anualitat 2010
de l’ajuda sol·licitada pel Sr. LORENZO MIRALLES MESQUIDA, per la línia d’ajudes per al Foment de l’agricultura i ramaderia ecològiques, a l’empara de l’Ordre del conseller
d’Agricultura i Pesca de 6 de juny de 2001 i les seves posteriors
modificacions.
D’acord amb l’establert a 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, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener, ja que no s’ha
pogut localitzar l’interessat , mitjançant aquest anunci es notifica al Sr. LORENZO MIRALLES MESQUIDA, amb DNI/NIF 78206086Z la Resolució del
vicepresident del FOGAIBA, de dia 14 de novembre de 2011, en relació a l’expedient núm. 248 de la línia d’ajudes per a la protecció de l’entorn de l’olivar.
Informar a l’interessat que en data de 14 de novembre de 2011 el vicepresident del FOGAIBA va signar la Resolució de no pagament de l’anualitat
2010 de l’ajuda sol·licitada per l’interessat, ja que no ha presentat la sol·licitud
de pagament de l’any 2010 ni la documentació sol·licitada, d’acord amb el que
estableix el punt 2 de l’article 4 de l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca
de 10 d’octubre de 2002.

Palma, a 09 de maig de 2012
La directora general de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 9542
Notificació de propostes de resolució d’expedients per infracció
administrativa en matèria d’incendis forestals
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de les propostes de resolució d’expedients per infracció administrativa en
matèria d’incendis forestals i atès que no hi ha constància en els mateixos 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 de
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha dictat Proposta de
Resolució d’expedient sancionador per infracció comesa en matèria d’incendis
forestals, comunicant-los que, de conformitat amb el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la comunitat autònoma en l’exercici de la
potestat sancionadora, aprovat per Decret 14/1994, de 10 de febrer (BOCAIB
núm. 21 de 17/02/94), disposen de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci, per formular al·legacions i proposar
les proves que considerin oportunes.
Els expedients es troben a la seva disposició a la Direcció General de
Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, situada al Carrer del Gremi de
Corredors, 10 -1ª planta; 07009 Polígon Industrial de Son Rossinyol, Palma, en
horari de 9 a 14 hores. Així mateix, podran reconèixer la seva responsabilitat i
fer efectiva la sanció corresponent a través de l’imprès normalitzat (DUI) que
els serà facilitat a dita conselleria, posant així fi al procediment administratiu
sancionador. En cas de no efectuar al·legacions ni reconèixer la seva responsabilitat dins el termini legalment establert, es dictarà la Resolució definitiva de
l’expedient.
Núm. Exp.
IC0160/11

Persona expedientada
Margalida Adrover Mas

Article i norma infringida
Art. 7.1.b) Decret 125/2007

Notificar a l’interessat el contingut d’aquesta Resolució de no pagament
de l’anualitat 2010 de l’ajuda sol·licitada, indicant-li que aquesta resolució no
posa fi a la via administrativa i que podrà interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori en el termini d’un mes, a
comptar des de l’endemà de la recepció (publicació) d’aquesta notificació, conforme l’establert a l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i als articles
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener.
Informar a l’interessat, que l’expedient es troba a la seva disposició i consulta al Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA, c/ Foners,
10, de Palma.
Palma, 02 de maig de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 9545
Notificació de propostes de resolució i resolucions d’expedients
per infracció administrativa en matèria d’incendis forestals
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de les propostes de resolució i resolucions d’expedients per infracció administrativa en matèria d’incendis forestals 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 de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha dictat propostes de resolució i resolucions d’expedient sancionador per infracció comesa
en matèria d’incendis forestals, comunicant-los que la resolució no posa fi a la
via administrativa i que contra la mateixa es podrà interposar recurs d’alçada
davant el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori en el termini
d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la publicació del present anunci.
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D’acord amb el que disposa l’article 20 del Reglament General de
Recaptació, el termini per efectuar l’ingrés de la sanció serà el següent:

114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener.

- Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
publicació fins el dia 5 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
- Les notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de
publicació fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.

Informar a l’interessat, que l’expedient es troba a la seva disposició i consulta al Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA, c/ Foners,
10, de Palma.
Palma, 30 d’abril de 2012

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 (DUI) que els serà facilitat a la Direcció General de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, situada al Carrer del Gremi de Corredors, 10 -1ª planta; 07009 Polígon Industrial de Son Rossinyol, Palma, de 9 a 14 hores.
Núm. Exp.
IC0184/11
IC0186/11

Persona expedientada
Arantzazu Sans Navarro
Laura Viladrich Pumarola

Article i norma infringida
Art. 25.c) Decret 3769/1972
Art. 25.c) Decret 3769/1972

Palma, 09 de maig de 2012
La directora general de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 9547
Publicació de la Resolució de denegació de l’ajuda sol·licitada
per MATXANI GRAN, CB, per a la línia d’ajudes destinades al
foment de les races autòctones en perill d’extinció i el manteniment de pastures tradicionals, convocatòria per a l’any 2009, a
l’empara de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia
Agrària y Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 30 de
gener de 2009 (BOIB núm. 16, de 31/01/2009), modificada per
les Resolucions de 31 de març de 2009 (BOIB núm. 52 de
09/04/2009) i 19 de febrer de 2010 (BOIB núm. 37 de
06/03/2010).
D’acord amb l’establert a 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, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener, ja que no s’ha
pogut localitzar a l’ interessat, mitjançant aquest anunci es notifica a MATXANI GRAN, CB, amb DNI/NIF E 07519853, la Resolució de denegació d’ajuda
del vicepresident del FOGAIBA, de dia 08 de març de 2012, en relació a l’expedient núm. 138/2009 de la línia d’ajudes destinades al foment de les races
autòctones en perill d’extinció i el manteniment de les pastures tradicionals.
Informar a l’interessat que, en data de 08 de març de 2012, el vicepresident del FOGAIBA va denegar l’ajuda sol·licitada per l’interessat i va declarar
conclòs el procediment, ja que després de revisar la sol·licitud així com la documentació adjunta es comprova que l’interessat incompleix el següent requisit
per poder ser beneficiari de l’ajuda sol·licitada:
1.El sol·licitant és una Comunitat de Bens que no te personalitat jurídica
pròpia, no compleix amb el requisit establert en el punt 1 de l’apartat 3 de la
citada Resolució.

El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 9548
Notificació de resolucions d’expedients per infracció administrativa en matèria d’incendis forestals
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de les resolucions d’expedients per infracció administrativa en matèria d’incendis forestals 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 de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha dictat resolució d’expedient sancionador per infracció comesa en matèria d’incendis forestals, comunicant-los que la resolució no posa fi a la via administrativa i que contra la
mateixa es podrà interposar recurs d’alçada davant el Sr. Conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 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 20 del Reglament General de
Recaptació, 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 5 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
- Les notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de
publicació fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
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 (DUI) que els serà facilitat a la Direcció General de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, situada al Carrer del Gremi de Corredors, 10 -1ª planta; 07009 Polígon Industrial de Son Rossinyol, Palma, de 9 a 14 hores.
Núm. Exp.
IC0177/11

Persona expedientada
Héctor Iván Chiriboga Velasco

Article i norma infringida
Art. 7.1.b) Decret 125/2007

Palma, 09 de maig de 2012
La directora general de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic
Neus Lliteras Reche

—o—

Manifestar que, en data de 26 de maig de 2011, es va notificar a l’interessat la proposta de resolució provisional, mitjançant la publicació en el BOIB
núm 77 de 26/05/2011 i en Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Maó, concedintli un termini de deu dies hàbils per presentar al·legacions i que, transcorregut
aquest termini, l’ interessat no va fer ús del seu dret per al·legar, per la qual cosa
aquesta proposta de resolució provisional té caràcter de definitiva i s’ha procedit a dictar l’esmentada Resolució de denegació de l’ajuda sol·licitada.

Num. 9549
Publicació de la Resolució del vicepresident del FOGAIBA de
dia 16 de febrer de 2012, de no pagament de l’anualitat 2007 de
l’ajuda sol·licitada pel Sr. DOMINGO MORAGUES SOCIAS,
per la línia d’ajudes per a la protecció de l’entorn de l’olivar, a
l’empara de l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 10
d’octubre de 2002 i les seves posteriors modificacions.

Notificar l’esmentada resolució a l’interessat, informant-li que contra
aquesta pot interposar recurs d’alçada davant el conseller d’ Agricultura, Medi
Ambient i Territori en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent a
la data de recepció (publicació) d’aquesta resolució, d’acord amb l’establert a
l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en els articles

D’acord amb l’establert a 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, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener, ja que no s’ha
pogut localitzar l’interessat, mitjançant aquest anunci es notifica al Sr. DOMINGO MORAGUES SOCIAS, amb DNI/NIF 41156056V la Resolució del vicepresident del FOGAIBA, de dia 16 de febrer de 2012, en relació a l’expedient

