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núm.80 de la línia d’ajudes per a la protecció de l’entorn de l’olivar.
Informar a l’interessat que en data de 16 de febrer de 2012 el vicepresident del FOGAIBA va signar la Resolució de no pagament de l’anualitat 2007
de l’ajuda sol·licitada per l’interessat, ja que no ha presentat la sol·licitud de
pagament de l’any 2007 d’acord amb el que estableix el punt 3 de l’article 5 de
l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 10 d’octubre de 2002.
Notificar a l’interessat el contingut d’aquesta Resolució de no pagament
de l’anualitat 2007 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, 30 d’abril de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 9551
Publicació de la Resolució del vicepresident del FOGAIBA de
dia 16 de febrer de 2012, de no pagament de l’anualitat 2010 de
l’ajuda sol·licitada pel Sr. EGGER WOLFGANG PETER, 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.
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. EGGER
WOLFGANG PETER, amb NIE X2585299F la Resolució del vicepresident del
FOGAIBA, de dia 16 de febrer de 2012, en relació a l’expedient núm. 323 de la
línia d’ajudes per a la protecció de l’entorn de l’olivar.
Informar a l’interessat que en data de 16 de febrer de 2012 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 d’acord amb el que estableix el punt 3 de l’article 5 de
l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 10 d’octubre de 2002.
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

22-05-2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 9623
Notificació de resolucions d’expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de transports.
Ref. Resol DG 8/12
Sancions.FM/.md
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.
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:
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.
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
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.
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ANNEX
Núm exp.

Data infr.
Matrícula.
07/06/11
2301-CNM

Nom titular
Adreça
PALOMO ZURDO DOMINGO
C/ Voluntaris, 89, 1, 4
08225- TERRASSA

Barcelona

Sanció
(euros)
1.501,00

0591/11

14/06/11
4791-CKX

RAMIREZ MANZANERO JULIA
C/ Mayor, Los Ruices, 2
46183- ELIANA (LA)

Valencia

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

0613/11

15/06/11
PM-2757-AN

SEDO, SL
C/ Jazmines, 3
07193- PALMANYOLA-BUNYOLA

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.

0636/11

22/06/11
IB-7541-AM

SEDO, SL
C/ Jazmines, 3
07193- PALMANYOLA-BUNYOLA

Balears

2.001,00

Art.. 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.

0639/11

19/06/11
7412-DZV

SEDO, SL
C/ Jazmines, 3
07193- PALMANYOLA-BUNYOLA

Balears

4.601,00

Arts. 47,90 i 140.1.9 de la Llei 16/87, de
30/07l (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.

0647/11

17/06/11

SUN INNOVA CALA MILLOR SL
C/ S’estanyol, 12, 2, B
07560-SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Balears

4.601,00

Els 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,
els arts. 140.6 LOTT i 197.6 ROTT.

0734/11

19/09/11
7605-HDR

HURST CHRISTOPHER LESLIE
C/ Verderol, 38-A,1(URB SON FERRER)
07181- SANTA PONÇA(CALVIA)

Balears

1.501,00

Arts. 47 i 90 de la Llei 16/87, de 30/07,
(LOTT) i 109, 41 i 180 del R.D 1211/90, de
28/09 (ROTT), en relació amb l’art. 1 de
l’Ordre Fom 36/2008, de 9/01, i els arts.
141.31 LOTT i 198.31 ROTT, en relació
amb els arts. 140.1.9 LOTT i 197.1.9
ROTT.

0751/11

03/06/11
IB-7182-DP

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

Balears

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 els arts.
140.1.9 de la LOTT i 197.1.9 ROTT.

0806/11

01/10/11
9032-CGP

KONDRYSHEVA NATALIA
C/ Beatriu De Pinos, 38, 2, B
07005- PALMA

Balears

6.000,00

Arts.. 47,90 i 140.1.9 de la Llei 16/87, de
30/07, (LOTT) i 109, 41 ,123 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..

0868/11

25/10/11

CONGELADOS MALLORCA SL
C/ Gremi Tintorers, 31
07009- PALMA

Balears

2.001,00

l’Annex 1 del ATP i de l’art. 7 del
R.D.237/2000, de 18/02, l’art. 140.26.2 de la
Llei 16/87, de 30/07l (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.

0967/11

26/07/11
PM-9290-CJ

TRANSTOR SL
C/ Vecinal De Sant Jordi, 58
07199- PALMA

Balears

2.001,00

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, arts. 140.24, Llei 16/87, 30/07
(LOTT) i 197.24, RD 1211/90, 28/09
(ROTT), modificat per RD 1225/06, 27/10.

0970/11

26/07/11
B-4259-NS

TRANSTOR SL
C/ Vecinal De Sant Jordi, 58
07199- PALMA

Balears

2.001,00

l’Annex 1 del ATP (Resolució 24/10/07
amb les modificacions introduïdes el
30/04/07 BOE 18-02-08), RD 1202/05, 10/10,
(BOE 21-10-05) i l’art. 7 del RD 237/0,
18/02, (BOE 16-3), arts. 140.26.2, Llei 16/87,
30/07 (LOTT) i 197.26.2 , RD 1211/90,
28/09 (ROTT), modificat per RD 1225/06,
27/10.

0581/11

Província

Palma, 14 de maig de 2012
El director general de Transports
Juan Salvador Iriarte

—o—

Preceptes infringits
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 arts. 141.31 LOTT i 198.31 ROTT en
relació amb els arts. 140.1.9 LOTT i
197.1.9 ROTT

