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2. Concedir a l’entitat un termini de 15 dies comptadors des de la notificació d’aquesta resolució perquè al·legui o presenti els documents que consideri pertinents.

Palma, 10 de febrer de 2012
L’instructor
Francesc Sabater

3. Informar l’entitat interessada que l’expedient es troba a disposició seva
a la seu de l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (Pl. de la
Drassana, 4, de Palma), de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.
4. Informar la persona interessada que el termini màxim per notificar la
resolució expressa és de 12 mesos a comptar des de la notificació d’aquesta
resolució d’inici i que la manca de notificació en aquest termini dóna lloc a la
caducitat del procediment.
5. Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada i indicar-li que no pot
interposar cap tipus de recurs, sense perjudici que, d’acord amb el que preveu el
segon paràgraf de l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, pugui
al·legar oposició per a la seva consideració en la resolució que finalitzi aquest
procediment.
Palma, 10 de febrer de 2012
El gerent de l’ACIB
JuanMa Gómez Gordiola

CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 2882
Notificacions d’acords d’iniciació d’expedients sancionadors per
infraccions a les normes sanitàries.
Per ignorar-ne el domicili o no trobar-se localitzats els destinataris, es
notifica, mitjançant 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 expedient
sancionador, per presumpta infracció de la normativa sanitària vigent, per acord
del director general de Salut Pública i Participació, en virtut del que disposa el
Decret 10/2001, de 27 de desembre i Decret 14/2002 de 1 de febrer de la CAIB.
A l’esmentat acord s’ha designat instructor el funcionari abaix indicat.
L’expedient es troba a la seva disposició en la secció de Sancions, de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada a carrer de Jesús, 38-A,
07010 de Palma, tot fent-los a saber que disposen d’un termini de quinze dies
hàbils per al·legar tot el que considerin convenient per a la seva defensa.
Expedientat
Morris Calleja, Claudio E.

Instructor
Andreu Serra

Palma, 10 de febrer de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
Num. 2883
Notificacions de propostes de resolució d’expedients sancionadors per infraccions a les normes sanitàries.
Per ignorar-ne el domicili o no trobar-se localitzats el destinataris, es notifica mitjançant aquest edicte, 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, a les
persones que es relacionen a continuació, que s’ha dictat la proposta de resolució de l’expedient que se’ls instrueix, per presumpta infracció de la normativa
sanitària vigent, i que es troba a la seva disposició a la secció de Sancions, de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social,ubicada al carrer de Jesús, 38-A,
07010 de Palma. Se’ls comunica que tenen un termini de quinze dies hàbils per
formular al·legacions a la proposta.
Expedient núm
SA. 040/2011

Expedientat
Marín Torres, Francisco

—o—
Num. 2884
Notificació de Resolució d’expedients sancionadors per infraccions administratives en matèria sanitària.
No havent estat possible la notificació de les resolucions dels expedients
que a continuació es relacionen, instruïts a la Conselleria de Salut , Família i
Benestar Social, per infraccions a la normativa sanitària, per desconeixement
del domicili actual dels sancionats o per no haver-se pogut localitzar els destinataris, es transcriu a continuació la relació de sancionats i de les sancions imposades, a efectes de notificació, d’acord amb el 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,
tot fent-los a saber que contra aquestes es podrà interposar recurs d’alçada, en
el termini d’un mes, davant la Hble. Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.
Instruccions per al pagament de l’import de la multa:

—o—

Expte.núm
SA. 151/2011
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1. -Per efectuar el pagament de l’import de les sancions, tenen a la seva
disposició el document unificat d’ingrés, juntament amb la Resolució de l’expedient, a la secció de Sancions, de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, ubicada al carrer de Jesús, 38-A, 07010 de Palma
2.- Per fer efectiu el pagament en el període voluntari , el reglament general de recaptació estableix els següents terminis:
a)Les notificacions practicades entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de notificació fins al dia 20 del mes següent.
b)Les notificacions practicades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des
de la data de la notificació, fins al dia 5 del segon mes posterior.
Si el darrer dia de pagament fós dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà el
termini de pagament al dia hàbil immediat posterior.
3. L’ingrés de l’import de la multa s’efectuarà mitjançant el document
d’ingrés existent a l’expedient sancionador que es troba a la secció de sancions
de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al carrer de Jesús,
38-A, de Palma, a la caixa de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o bé a qualsevol de les entitats bancàries que es relacionen a continuació:
- Sa Nostra
- La Caixa
- Banca March
- Banc de Crèdit Balear
- Banco Bilbao Vizcaya
Exp.núm..
SA. 252/2010

Expedientat
Opo-Sal-Roc, SL

Sanció
9250 €

Data de la Resolució
02/12/2011

Palma, 10 de febrer de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
Num. 2885
Notificació de Resolució d’expedients sancionadors per infraccions administratives en matèria sanitària.
No havent estat possible la notificació de les resolucions dels expedients
que a continuació es relacionen, instruïts a la Conselleria de Salut , Família i
Benestar Social, per infraccions a la normativa sanitària, per desconeixement
del domicili actual dels sancionats o per no haver-se pogut localitzar els destinataris, es transcriu a continuació la relació de sancionats i de les sancions
imposades, a efectes de notificació, d’acord amb el 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,
tot fent-los a saber que contra aquestes es podrà interposar recurs d’alçada, en
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el termini d’un mes, davant la Hble. Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.
Instruccions per al pagament de l’import de la multa:
1. -Per efectuar el pagament de l’import de les sancions, tenen a la seva
disposició el document unificat d’ingrés, juntament amb la Resolució de l’expedient, a la secció de Sancions, de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, ubicada al carrer de Jesús, 38-A, 07010 de Palma
2.- Per fer efectiu el pagament en el període voluntari , el reglament general de recaptació estableix els següents terminis:
a)Les notificacions practicades entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de notificació fins al dia 20 del mes següent.
b)Les notificacions practicades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des
de la data de la notificació, fins al dia 5 del segon mes posterior.

21-02-2012

d’ingrés existent a l’expedient sancionador que es troba a la secció de sancions
de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al carrer de Jesús,
38-A, de Palma, a la caixa de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o bé a qualsevol de les entitats bancàries que es relacionen a continuació:
- Sa Nostra
- La Caixa
- Banca March
- Banc de Crèdit Balear
- Banco Bilbao Vizcaya
Exp.núm..
SA. 247/2010

Exp.núm..
SA. 248/2010

Expedientat
Algarb, SL

Sanció
3606 €

Data de la Resolució
02/12/2011

Palma, 10 de febrer de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
Num. 2888
Notificació de Resolució d’expedients sancionadors per infraccions administratives en matèria sanitària.
No havent estat possible la notificació de les resolucions dels expedients
que a continuació es relacionen, instruïts a la Conselleria de Salut , Família i
Benestar Social, per infraccions a la normativa sanitària, per desconeixement
del domicili actual dels sancionats o per no haver-se pogut localitzar els destinataris, es transcriu a continuació la relació de sancionats i de les sancions imposades, a efectes de notificació, d’acord amb el 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,
tot fent-los a saber que contra aquestes es podrà interposar recurs d’alçada, en
el termini d’un mes, davant la Hble. Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.
Instruccions per al pagament de l’import de la multa:
1. -Per efectuar el pagament de l’import de les sancions, tenen a la seva
disposició el document unificat d’ingrés, juntament amb la Resolució de l’expedient, a la secció de Sancions, de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, ubicada al carrer de Jesús, 38-A, 07010 de Palma
2.- Per fer efectiu el pagament en el període voluntari , el reglament general de recaptació estableix els següents terminis:
a)Les notificacions practicades entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de notificació fins al dia 20 del mes següent.
b)Les notificacions practicades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des
de la data de la notificació, fins al dia 5 del segon mes posterior.
. Si el darrer dia de pagament fós dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà
el termini de pagament al dia hàbil immediat posterior.
3. L’ingrés de l’import de la multa s’efectuarà mitjançant el document

Sanció
4500 €

Data de la Resolució
02/12/2011

Palma, 10 de febrer de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

. Si el darrer dia de pagament fós dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà
el termini de pagament al dia hàbil immediat posterior.
3. L’ingrés de l’import de la multa s’efectuarà mitjançant el document
d’ingrés existent a l’expedient sancionador que es troba a la secció de sancions
de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al carrer de Jesús,
38-A, de Palma, a la caixa de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o bé a qualsevol de les entitats bancàries que es relacionen a continuació:
- Sa Nostra
- La Caixa
- Banca March
- Banc de Crèdit Balear
- Banco Bilbao Vizcaya

Expedientat
Algarb, SL

—o—
Num. 2891
Notificació de Resolució d’expedients sancionadors per infraccions administratives en matèria sanitària.
No havent estat possible la notificació de les resolucions dels expedients
que a continuació es relacionen, instruïts a la Conselleria de Salut , Família i
Benestar Social, per infraccions a la normativa sanitària, per desconeixement
del domicili actual dels sancionats o per no haver-se pogut localitzar els destinataris, es transcriu a continuació la relació de sancionats i de les sancions imposades, a efectes de notificació, d’acord amb el 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,
tot fent-los a saber que contra aquestes es podrà interposar recurs d’alçada, en
el termini d’un mes, davant la Hble. Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.
Instruccions per al pagament de l’import de la multa:
1. -Per efectuar el pagament de l’import de les sancions, tenen a la seva
disposició el document unificat d’ingrés, juntament amb la Resolució de l’expedient, a la secció de Sancions, de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, ubicada al carrer de Jesús, 38-A, 07010 de Palma
2.- Per fer efectiu el pagament en el període voluntari , el reglament general de recaptació estableix els següents terminis:
a)Les notificacions practicades entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de notificació fins al dia 20 del mes següent.
b)Les notificacions practicades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des
de la data de la notificació, fins al dia 5 del segon mes posterior.
Si el darrer dia de pagament fós dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà el
termini de pagament al dia hàbil immediat posterior.
3. L’ingrés de l’import de la multa s’efectuarà mitjançant el document
d’ingrés existent a l’expedient sancionador que es troba a la secció de sancions
de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al carrer de Jesús,
38-A, de Palma, a la caixa de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o bé a qualsevol de les entitats bancàries que es relacionen a continuació:
- Sa Nostra
- La Caixa
- Banca March
- Banc de Crèdit Balear
- Banco Bilbao Vizcaya
Exp.núm..
SA. 222/2010

Expedientat
Bestard Capó, Bartolomé

Sanció
1500 €

Data de la Resolució
13/12/2011

Palma, 10 de febrer de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—

