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Num. 10977
Unitat emissora: Departament d’Activitats i Seguretat dels Establiments
09020211
Núm. d’expedient: DAS 2012/00005
Negociat de Control d’Activitats. Edicte: Notificació
D’acords d’inici i Proposta d’Expedients Administratius Sancionadors
El regidor titular de l’area d’urbanisme i habitatge en exercici de la potestat atribuïda per l’article 120 de la Llei 16/06 de 17 d’octubre de regim Jurídic
de Llicències integrades d’activitats i l’article 186.6 de la Llei 20/06, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les IB i en virtut de la delegació de
competències contemplada al Decret de Batlia núm. 11918 de data 13 de juny
de 2011 i al Decret de Batlia núm 11966 de data 16 de juny de 2011 ha dictat
els acords d’iniciació dels expedients sancionadors que figuren a l’annex d’aquest edicte i el nomenament d’instructor i secretari a Rafel Calle Castañeda i
Francisco Llinàs Vidal respectivament comunicant a les persones interessades la
possibilitat d’exercir el dret de recusació previst a l’article 29 de la Llei 30/92
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú en la modificació feta per la Llei 4/99 de 13 de
gener, tot això conformement amb la tramitació prevista al Decret 14/94 de 10
de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment que ha de seguir
l’administració de la comunitat autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora( BOCAIB núm. 21, de 17-02-94 ) i d’acord amb el que estableix el títol
IX de la Llei 30/92, de 26 de novembre citada i atesos els articles 111 i següents
de la Llei 16/06 de 17 d’octubre endalt esmentada.
Se n’ha intentat la seva notificació, però no s’ha pogut dur a terme. En
conseqüència es publica aquest edicte, d’acord amb els articles 59.5 i 61. de la
Llei 30/92 de 26 de novembre,LRJPAC.
1. Notificar aquest acte als presumptes infractors, que disposen d’un termini de QUINZE DIES HÀBILS comptats des de l’endemà d’aquesta publicació per tal de formular al·legacions a la iniciació i proposar proves que considereu convenients als vostres drets, amb l’advertència de què si no s’efectuen
al·legacions en termini sobre el contingut de l’acord d’iniciació, d’acord amb el
que disposa l’article 8.4 del Reglament sancionador de la CAIB (Decret
14/1994, de 10 de febrer) la iniciació serà considerada proposta de resolució ja
que la iniciació del present procediment conté la manifestació necessària pel
que fa a la responsabilitat imputada, indicada a l’annexa. Contra aquesta resolució que es un acte de tràmit no hi cap la interposició de cap recurs, sense perjudici de poder presentar les al·legacions que s’estimin oportunes per a la seva
consideració en la resolució que posarà fi al procediment.
Dins l’esmentat termini de 15 dies, tenen a disposició l’expedient en el
departament d’activitats(Av. Gabriel Alomar i Villalonga 18-2n) , on la persona
interessada o la persona representant degudament acreditada, podrà comparèixer pel coneixement íntegre de l’esmentat acte i constància dels fets, en horari
de 8’30 h a 14 h. de dilluns a divendres, excepte festius, a fi que el pugui consultar i obtenir les còpies oportunes.
2. En compliment del que disposa l’article 118.4 de la Llei 16/06 de 17
d’octubre, el termini màxim per resoldre el procediment sancionador i notificar
la resolució és d’1 any des que s’hagi iniciat i d’acord amb l’article 44.2 de la
llei 30/92 de 26 de novembre LRJPAC el venciment del termini màxim indicat
sense haver-se notificat la resolució expressa produirà la caducitat del procediment i s’arxivaran les actuacions. Si el procediment es paralitza per causes a
vostè imputables s’interromprà el còmput del termini màxim per resoldre, i
també es podrà suspendre d’acord amb l’article 42.5 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre esmentada.
3. Cal la possibilitat, d’acord amb els articles 10 i 11 del Decret 14/1994,
de 10 de febrer, de resoldre el procediment sense més tràmits, si l’infractor reconeix voluntàriament la seva responsabilitat o realitza el pagament voluntari en
cas de sanció pecuniària a la Recaptació municipal, Plaça Santa Eulàlia, 8,1er,
de 9 a 13’30 hores, de dilluns a divendres. Sense perjudici en aquest darrer cas
de la possibilitat d’interposar els recursos adients. L’article 119.4 de la Llei
16/06, de 17 d’octubre, diu que les sancions econòmiques poden fer-se efectives en el termini màxim de 15 dies a partir de la notificació d’inici del procediment sancionador, amb una reducció del 30% sobre la quantia corresponent si la
persona interessada manifesta la conformitat amb la infracció constatada.
4. Indicar que l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient sancionador és el tinent de batle de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge d’aquest
Ajuntament, en exercici de la potestat atribuïda a la Batlia per l’article 120 de
la Llei 16/06 de 17 d’octubre i en virtut de la delegació de competències decretada.
(Veure versió en castellà)
Palma, 28 de mayo de 2012

07-06-2012
El tinent de batle de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge, Jesus Valls Flores
__________

El regidor titular del Área de Urbanismo y Vivienda en ejercicio de la
potestad atribuida por el artículo 120 de la Ley 16/06 de 17 de octubre de
Régimen Jurídico de las Licencias Integradas de Actividad y el articulo 186.6 de
la Ley 20/06, de 15 de diciembre, Municipal i de Régimen Local de las Illes
Balears y en virtud de la delegación de competencias contemplada en el Decreto
de alcaldía núm., 11918 de fecha 13 de junio de 2011 y el Decreto de alcaldía
núm. 11966 de fecha 16 de junio de 2011, ha dictado los acuerdos de inicio de
los expedientes sancionadores que figuran en el anexo de este edicto y el nombramiento de instructora y secretario Rafel Calle Castañeda i Francisco Llinàs
Vidal respectivamente, comunicando a las personas interesadas la posibilidad
de ejercer el derecho de recusación previsto en el artículo 29 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la ley 4/99 de 13 de
enero, de acuerdo con la tramitación prevista en el Decreto 14/94 de 10 de
febrer, que aprueba el Reglamento del Procedimiento a seguir en el ejercicio de
la potestad sancionadora en esta comunidad autónoma ( BOCAIB núm.21 de
17-02-94 ) y de acuerdo con lo previsto en el titulo IX de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre citada i atendiendo los artículos 111 y siguientes de la Ley 16/06 de
17 de octubre.
Se ha intentado la notificación pero ha resultado infructuosa, en consecuencia se publica este edicto de acuerdo con los artículos 59.5 i 61 de la ley
30/92 de 26 de noviembre, LRJPAC.
1. Notificar este acto a los presuntos infractores, comunicándoles que
disponen de un plazo de QUINCE DÍAS HABILES contados desde el día
siguiente de la publicación de este edicto, para formular alegaciones al inicio y
proponer las pruebas que consideren oportunas a sus derechos, con la advertencia de qué si no se efectúan alegaciones en el plazo sobre el contenido del acuerdo de iniciación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.4 del Reglamento
del procedimiento sancionador de la CAIB, la propuesta de inicio será considerada propuesta de resolución ya que la iniciación del presente procedimiento
contiene la manifestación necesaria con respecto a la responsabilidad imputada
referenciada en el anexo. Contra esta resolución, que es un acto de trámite no
cabe la interposición de ningún recurso, sin perjuicio de presentar las alegaciones que se consideren oportunas para su consideración en la resolución que pondrá fin al procedimiento.
Dentro del mencionado plazo de 15 días, tienen a su disposición el expediente en el departamento de actividades (Avda. Gabriel Alomar i Villalonga
núm.18-2º), donde la persona interesada o su representante debidamente acreditado, podrá comparecer para conocimiento íntegro del acto y constancia de los
hechos, en horario de 8’30 h a 14 h. de lunes a viernes, excepto festivos, para
poder consultarlo y obtener las copias oportunas.
2. En cumplimiento de lo que dispone el artículo 118.4 de la Ley 16/06 de
17 de octubre, el plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador y
notificar la resolución es de 1 año desde el acuerdo de inicio y el vencimiento
del plazo máximo indicado sin haberse notificado la resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento y se archivarán las actuaciones según el artículo 44.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre LRJPAC. Si el procedimiento se
paraliza por causas imputables a los interesados se interrumpirá el cómputo del
plazo máximo por resolver el procedimiento y también en los supuestos del artículo 42.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
3. Cabe la posibilidad, según los artículos 10 y 11 del Reglamento sancionador de la CAIB, de resolver el procedimiento sin más trámites, si el infractor reconoce voluntariamente su responsabilidad o realiza el pago voluntario, en
caso de sanción pecuniaria, en la Recaudación municipal, Plaza Santa Eulalia,
8,1er, de 9 a 13’30 horas, de lunes a viernes, excepto festivos. Sin perjuicio, en
este último caso de la posibilidad de interponer los recursos procedentes. El artículo 119.4 de la Ley 16/06, de 17 de octubre, indica que las sanciones económicas pueden hacerse efectivas en el plazo máximo de 15 días a partir de la notificación de la iniciación del procedimiento sancionador, con una reducción del
30% sobre la cuantía correspondiente si la persona interesada manifiesta la conformidad con la infracción constatada.
4. Indicar que el órgano competente para la resolución del expediente sancionador es el teniente de alcalde del Área de Urbanismo y Vivienda de este
ayuntamiento, en el ejercicio de la potestad atribuida al alcalde por el articulo
120.1 de la Ley 16/06, de 17 de octubre y en virtud de la delegación de competencias decretada.
EXPEDIENTE: DAS 2012/00005 denunciado SR. LUIS ANGEL ZAMBRANO TERRY, precepto infringido: art. 116.7 de la Ley 16/06 de 17 de octubre de Régimen Jurídico de Licencias integradas de actividad de les Illes
Balears, graduación infracción de 6.001 € a 60.000 € y se puede imponer la sanción de suspensión de la actividad por un período máximo de 6 meses.

BOIB
SANCIÓN PROPUESTA 6.001€.

OFICINES D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA:
OAC AVINGUDES: Av. Gabriel Alomar, 18 – CP 07006
OAC CORT: Pl. Santa Eulàlia, 9 – CP 07001
OAC ES COLL D’EN RABASSA: C. Cardenal Rossell, 96, es Coll d’En
Rabassa – CP 07007
OAC PERE GARAU: C/ Pere Llobera, 9 – CP 07007
OAC SANT AGUSTÍ: C. de Margaluz, 30, Sant Agustí – CP 07015
OAC SANT FERRAN: Av. Sant Ferran, 42 (edifici de la Policia Local) –
CP 07013
OAC S’ARENAL: Av. Amèrica, 11, s’Arenal – CP 07600
OAC S’ESCORXADOR: C. Emperadriu Eugènia, 6 (S’Escorxador) – CP
07010
OAC SON FERRIOL: Av. del Cid, 8, Son Ferriol – CP 07198
Palma, 28 de mayo de 2012
El tinent de batle de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge, Jesus Valls Flores
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Num. 10978
Departament de Personal
Secció de Selecció
La Regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, per delegació,
va resoldre en data de 8 de maig de 2012 i inscrita amb el núm. 8.009, aprovar
la llista de persones admeses i excloses al concurs oposició convocat per cobrir
sis places de BOMBER.
L’esmentada llista es publica a la pàgina web de l’Ajuntament
www.palma.es. Han resultat excloses les següents persones:
Nom
Gonzalez Hernandez, Manuel
Jimena Alonso, Sergio
Jimenez Ruiz, Jesus
Juan Miro, Sergio
Llorca Baron, David
Martinez Fernandez, Adrian
Mascaro Castro, Josep Antoni

DNI
X9625213N
24398249X
48530449N
43136337K
47873216G
15421818L
43170898J

Navarro Blanque, Juan
Verge Solsona, Sergi

45841791P
47724382A

Motiu d’exclusió
No tenir la nacionalitat
No pagar drets d’examen
No pagar drets d’examen
No pagar drets d’examen
No pagar drets d’examen
No pagar drets d’examen
Inscripció fora de termini
No pagar drets d’examen
No pagar drets d’examen
No pagar drets d’examen

Es concedirà un termini de deu dies no prorrogable per esmenar errades.
Aquest termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació en el
BOIB d’aquest anunci.
L’exercici de català, per aquells aspirants que l’han de realitzar, tindrà lloc
el dia 9 de juliol de 2012, a les 9.30 hores, a l’Escola Municipal de Formació,
av. Sant Ferran, 42. El resultat d’aquest exercici s’exposarà al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i al de l’esmentada escola. Al mateix anunci es publicarà la data
en què es realitzarà el següent exercici.
Palma, 30 de maig de 2012
La Regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, Irene San Gil
López-Quesada
______
Departamento de Personal
Sección de Selección
La Regidora del Área de Función Pública y Gobierno Interior, por delegación, resolvió en fecha de 8 de mayo de 2012 e inscrita con el núm. 8.009,
aprobar la lista de personas admitidas y excluidas del concurso oposición convocado para cubrir seis plazas de BOMBERO.
La mencionada lista se publica en la página web del Ayuntamiento
www.palma.es. Han resultado excluidas las siguientes personas:
Nombre
Gonzalez Hernandez, Manuel
Jimena Alonso, Sergio
Jimenez Ruiz, Jesus
Juan Miro, Sergio
Llorca Baron, David
Martinez Fernandez, Adrian
Mascaro Castro, Josep Antoni

DNI
X9625213N
24398249X
48530449N
43136337K
47873216G
15421818L
43170898J

Navarro Blanque, Juan
Verge Solsona, Sergi

45841791P
47724382A

07-06-2012

Num. 82

Motivo de exclusión
No tener la nacionalidad
No pagar derechos de examen
No pagar derechos de examen
No pagar derechos de examen
No pagar derechos de examen
No pagar derechos de examen
Inscripción fuera de plazo
No pagar derechos de examen
No pagar derechos de examen
No pagar derechos de examen

Se concederá un plazo de diez días no prorrogable para enmendar errores.

119

Este plazo empezará a contar a partir del día siguiente de la publicación en el
BOIB de este anuncio.
El ejercicio de catalán, para aquellos aspirantes que lo deban realizar, tendrá lugar el día 9 de julio de 2012, a las 9.30 horas, en la Escuela Municipal de
Formación, av. Sant Ferran, 42. El resultado de este ejercicio se expondrá en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el de la mencionada escuela. En el
mismo anuncio se publicará la fecha en que se realizará el siguiente ejercicio.
Palma, 30 de mayo de 2012
La Concejala del Área de Función Pública y Gobierno Interior, Irene San
Gil López-Quesada.
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Num. 10982
Negociat d’Infraccions Generals. Edicte: Notificació de Resolució de
l’Expedient Sancionador Núm. Ig 2011/03563
Per no haver estat possible notificar-li en el seu domicili al Sr. GOMEZ
GOMEZ PEDRO es publica el següent Decret de Batlia núm. 7369, de
16.04.2012 d’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992) , modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/1/1999): El Sr. GOMEZ
GOMEZ PEDRO ha presentat recurs de reposició contra el Decret núm. 5189,
de 22.03.2012, que resol l’expedient IG 2011/03563. Examinat el recurs no desvirtua la resolució recorreguda ja que les actuacions practicades a l’expedient
donen per provada la infracció denunciada per la Policia Local , d’acord amb
l’article 137.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE núm. 285, de 27 de
novembre) i el 17.5 del RD 1398/93, de 4 d’agost (BOE núm. 189, de 9 d’agost), els quals disposen que la denúncia dels agents de l’autoritat dóna fe dels
fets denunciats, al no haver-se aportat prova válida en sentit contrari; i segons el
que disposa l’article 112.1 de l’esmentada Llei 30/92, no és possible en aquesta
fase del procediment tenir en compte en la resolució del recurs, fets, documents
o al·legacions de qui recorre quan, havent pogut aportar-los en el tràmit
d’al·legacions, no ho hagi fet. La competència per resoldre aquest recurs correspon a la regidora titular de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, per delegació de la Junta de Govern Local Local (acord d’ 1 de febrer de 2012, BOIB
núm. 28, de 21.2.2012), d’acord amb els articles 127.1, l) i 127.2, de la Llei
7/85, de 2 d’abril ( BOE núm. 301, de 17/12/2003), i per delegació del batle
(Decrets núm. 5309, de 26.03.2012), d’acord amb els articles 124.4 k) i 124.5
de la dita Llei 7/85. Per tot això, propòs que dicti el següent :DECRET 1.
Desestimar el recurs de reposició que ha presentat el Sr. GOMEZ GOMEZ
PEDRO, contra el Decret núm. 5189 , de 22.03.2012, que resol l’expedient sancionador núm. IG 2011/03563. 2. Confirmar aquest Decret. Contra aquest acord,
que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb allò que disposa l’article 108 de
la Llei 7/85, de règim local, modificat per l’article 1.1 de la Llei 57/2003 de 16
de desembre, (BOE núm. 301, de 17/12/2003). El termini per interposar-lo és
d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació de la present notificació. En
aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt el de reposició.El recurs de reposició potestatiu s’ha de presentar al
Registre General d’aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix
l’article 38, 4t de la Llei 30/92, de 26 de novembre, abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s’hagi resolt i notificat la resolució en el termini
d’un mes comptat des de l’endemà de la seva interposició. En aquest cas queda
expedita la via contenciosa administrativa.Si no s’utilitza el recurs potestatiu de
reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement al que estableix l’article esmentat anteriorment, i als articles 45 i
següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de
dos mesos comptat des de comptat des de l’endemà de de la publicació d’aquest
edicte. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri
pertinent.La interposició del recurs no paralitza la via de constrenyiment, llevat
que es garanteixi el pagament de la multa. INFORMACIÓ: NEGOCIAT D’INFRACCIONS GENERALS, Pl. Sta. Eulàlia, 9, 4t, CP 07001 PALMA, Tel. 971
22 59 00, exts. 1378-1379, Fax . 971 22 59 30, infgral@sg.a-palma.es
Palma,28 de maig de 2012
El cap del Departament d’Interior, p.d. Decret de batlia núm. 22.906,
d’1 de desembre de 2011, publicat al BOIB núm. 187, de 15.12.2011.
Juan Carlos Sastre Sastre.
_______
Negociado de Infracciones Generales. Edicto: Notificación de Resolución
del Expediente Sancionador Nº Ig 2011/03563
Por no haber sido posible notificárselo en su domicilio al Sr. GOMEZ

