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Nom o raó social de l’empresa: FRANCISCO RODRIGUEZ LOPEZ
CIF/NIF/NIE: 24204489W
Núm. de renovació: 04/02/0000863
Nom o raó social de l’empresa: GEOBAL OCHO S.L.
CIF/NIF/NIE: B07910060
Núm. de renovació: 04/01/0001406
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També es notifica que la resolució referida exhaureix la via administrativa, d’acord amb el que disposa l’article 45.2 de la Llei 5/1984 de 24 d’octubre
de règim jurídic de l’administració de la CAIB. Per això, i d’acord amb la Llei
30/1992 esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol (BOE del 14),
contra la resolució es podrà interposar una demanda davant el Jutjat Social de
Palma en el termini de dos mesos des del dia següent al de la publicació.
Instruccions per al pagament de la sanció.

Nom o raó social de l’empresa: CRISTALERIA MARI S.A.
CIF/NIF/NIE: A07440415
Núm. de renovació: 04/03/0001208
Nom o raó social de l’empresa: IMPERMEABILIZACIONES PETRUS S.L.
CIF/NIF/NIE: B57155434
Núm. de renovació: 04/03/0001095
Nom o raó social de l’empresa: EMI Y DAVID S.L.
CIF/NIF/NIE: B57266165
Núm. de renovació: 0403/0001367

Contra aquesta resolució -que no exhaureix la via administrativa- es pot
interposar recurs d’alçada davant el conseller competent en matèria de treball i
formació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu
comú i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 8 de febrer de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

1.L’import de la sanció es farà efectiu dins el període voluntari establert
al Reglament General de Recaptació dins els terminis següents:
a)Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 20 del mes següent o el dia hàbil següent.
b)Les notificacions fetes entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la
data de la notificació fins al 5 del segon mes posterior o el dia hàbil següent.
2.L’ingrés de l’import de la sanció s’efectuarà a nom de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació, amb el document unificat d’ingrés que es va adjuntar a la resolució d’instància, a qualsevol
de les entitats bancàries següents: ‘SA Nostra’ Caixa de Balears, ‘La Caixa’
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, Banc de Crèdit Balear, Banca March
y Banco Bilbao Vizcaya.
3.Altrament, es procedirà a l’exacció de l’import en qüestió per la via executiva de constrenyiment seguint el procediment del Reglament General de
Recaptació.
Palma, 14 de febrer de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

—o—

—o—
Num. 3160
Notificació d’obertura de tràmit d’audiència en expedients sancionadors per infracció a la normativa laboral

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 3092
Resolució de la secretaria general de la conselleria de
Presidència per la qual s’anuncia la formalització del contracte
de serveis per a la recepció de despatxos d’àmbit regional i nacional.

D’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment
administratiu comú, i atès que s’ignora el domicili o que no s’han localitzat els
destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que es relacionen a continuació, que s’obre tràmit d’audiència en els expedients sancionadors
que també s’indiquen, perquè en un termini de deu dies puguin presentar les
al·legacions i documents que considerin pertinents davant la Direcció General
de Treball i Salut Laboral, de la Vicepresidència Econòmica de Promoció
Empresarial i d’Ocupació del Govern de les Illes Balears, situada a la Plaça Son
Castelló, núm. 1 de Palma (CP07009) .

1. Entitat adjudicatària:
a) Organisme: Conselleria de Presidència
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa. de
Contractació.
c) Número de expedient: CONTR 2011 9482
d) Direcció de Internet del perfil del contractant: www.plataformadecontractacio.caib.es

Exp.
58/11
4/12
6/12
12/12
13/12

2. Objecte del contracte:
a) Tipus:servei
b) Descripció de l’objecte: Recepció de despatxos d’àmbit regional i
nacional
c) CPV (referència de nomenclatura): 92400000

núm. acta
I72011000121053
I72011000151870
I72011000187539
I72011000151668
I72011000175415

empresa
Siesbu, SL
Dap Citadella, SL
Pastisseires Mallorca, SL
Entrepans Express, SL
Gestion Proyectos Balear, SL

Palma, 14 de febrer de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Negociat sense publicitat.
4. Valor estimat del contracte: 393.177,90 euros

—o—

5. Pressupost base de licitació: Import net 196.588,95 euros. Import total
231.974,96 euros.

Num. 3162
Notificació de resolucions a recursos de reposició dictades en
expedients sancionadors per infracció a la normativa laboral
D’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre (BOE del 27) modificada per Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14) i atès que s’ignora el domicili o que no s’han localitzat els destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que es relacionen a continuació,
que s’han dictat resolucions en els expedients sancionadors que també s’indiquen, en relació als recursos d’alçada interposats.
expt.
35/11

Empresa
Forn d’Alaró,SL

sanció €
6.251 €

data resolució
9-01-12

6. Formalització del contracte:
a) Data d’adjudicació: 9 de gener de 2012.
b) Data de formalització del contracte: 1 de febrer de 2012.
c) Contractista: Agencia EFE SA.
d) Import o cànon d’adjudicació: Import net 196.588,95 euros. Import
total 231.974,96 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària:
- Oferta econòmica
- Millores consistents en:
* un servei específic d’Agenda Digital Mundial y Previsiones
Informativas
* introducció de l’agenda del Govern a l’aplicació ‘Introduzca sus convocatorias’ per a què la informació facilitada sigui a l’abast de tots els seus clients.
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* nous apartats en relació al servei EFE DATA i la inclusió de les seccions
Documentos, Noticias, Biografías, Efemérides y Entidades
* disponibilitat de accés a la plataforma de consulta de productes i serveis
www.efeservicios.com les 24 hores del dia.
Palma, 14 de febrer de 2012
La secretaria general
Catalina Ferrer i Bover

—o—
Num. 3101
Notificació de requeriment per fer les proves de sanejament
ramader
Atès que ha estat impossible notificar personalment el requeriment per fer
les proves de sanejament ramader i de conformitat amb 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, es notifica, per mitjà del Butlletí Oficial
de les Illes Balears, que el dia 23 de desembre de 2011 es va emetre el requeriment següent:
‘La Llei 8/2003, de sanitat animal, estableix que els propietaris o responsables dels animals han d’aplicar les mesures sanitàries que s’estableixin per
prevenir les malalties dels animals, o consentir la seva aplicació, i també posar
els mitjans necessaris perquè es puguin realitzar aquestes mesures amb les degudes garanties de seguretat, tant per als animals, com per al personal que les executi. El Reial decret 2611/1996, pel qual es regulen els programes nacionals d’eradicació de malalties dels animals, prohibeix els moviments d’aquests (tant
d’entrada com de sortida) de les explotacions on no s’han realitzat els controls
diagnòstics obligatoris que consten en aquests programes.
Per això, i atès que el veterinari encarregat de dur a terme les proves de
sanejament ramader obligatòries ens ha notificat que a l’explotació que s’especifica a continuació no s’han dut a terme les proves esmentades pel motiu que
s’indica més avall, us comunic que us heu de posar en contacte amb l’àrea de
Sanitat Animal de l’Institut de Biologia Animal (c. Esperanto, 8, 07198 Son
Ferriol; telèfon 971426172, ext. 9403), i efectuar les proves que manquen en el
termini de 5 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú:
- Codi d’explotació: 010IB0000133
- Titular: Vicenç Matas Mingallón
- Localitat: Bunyola
- Data: 19 de desembre de 2011
- Espècie animal: boví
Els motius de la incidència són:
- No col·laboració.
En el cas que no ho faceu, el Servei de Ramaderia de la Direcció General
de Medi Rural i Marí iniciarà els tràmits oportuns per fer efectiva la prohibició
dels moviments d’animals de l’explotació (tant d’entrada com de sortida, incloses les sortides cap a l’escorxador), a banda de prendre altres mesures cautelars
previstes per la Llei de sanitat animal.
Palma, 23 de desembre de 2011
El cap de la Secció VI
Jesús Martínez Sánchez

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 3098
Notificació de l’acord d’inici de l’expedient de reintegrament
enfront l’entitat ‘María Teresa Coll Aguirre’ pel pressumpte
incompliment de les condicions relatives a la subvenció concedida per executar l’acció formativa amb compromís de contractació ‘Serveis auxiliars de perruqueria i estètica per a dependents
en institucions’
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal d’acord d’iniciació de l’expedient de reintegrament enfront l’entitat ‘María
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Teresa Coll Aguirre’, d’acord amb el que disposen els articles 59 i 61 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 la persona que s’indica a continuació que el conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, president del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, ha dictat l’acord d’inici de l’expedient de reintegrament enfront l’entitat ‘María Teresa Coll Aguirre’ per l’incompliment de les condicions relatives a
la subvenció concedida per executar l’acció formativa amb compromís de contractació ‘Serveis auxiliars de perruqueria i estètica per a dependents en institucions’ en els termes exposats a la resolució de la convocatòria de 21 d’octubre
de 2009 (BOIB núm. 157 de 27 d’octubre)
Disposa de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci, per consultar l’expedient i formular al·legacions.
L’expedient es troba a la seva disposició al Servei d’Ocupació de les Illes
Balears al camí Vell de Bunyola, 43, 1r Polígon Son Castelló- 07009 Palma
Nº Exp.: Subcc 3341/2010. Compromís de contractació.
Expedientat/da: María Teresa Coll Aguirre
DNI: 43042803M
Palma, 30 de gener de 2012.
La directora del SOIB
Francesca Ramis Pons.

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 3117
Notificació de la resolució d’inici del procediment de reintegrament de subvencions concedides a l’empara de la Resolució del
conseller de Treball i Formació, de 14 de març de 2007, per la
qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts sobre el foment
de l’ocupació de les persones amb discapacitat que estableix el
capítol II del Reial decret 1451/1983, d’11 de maig (BOIB núm.
51, de 7 d’abril)
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, i atès que es desconeix el domicili actual de les persones
interessades o que no s’han pogut localitzar, se’ls notifica la resolució d’inici del
procediment de reintegrament de les subvencions concedides per al foment de
l’ocupació de les persones amb discapacitat, en relació amb els expedients que
s’indiquen més avall, per tal que en el termini de deu dies, comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, formulin les al·legacions
i presentin els documents i els justificants que considerin oportuns davant la
Direcció General de Treball i Salut Laboral (plaça de Son Castelló, 1, 07009, de
Palma, tel. 971 17 63 00).
Expedient
Empresa
CIF/NIF
Treballador/a
DISC 144/2007 Multysport Marratxi, SL B57415820 Mª Irina González Ordóñez
(DNI 43143880C)

Import
69,58 €

DISC 145/2007 Multysport Marratxi, SL B57415820 Jesús Manuel García Fullola
(DNI 78215701S)

139,15 €

DISC 148/2007 Multysport Marratxi, SL B57415820 Débora Valades Arana
(DNI 43133374W)

744,04 €

DISC 184/2007 Fulibiza, SL

B57484040 Belinda Mª Jiménez Parejo 2.708,14 €
(DNI 43143880C)

Palma, 9 de febrer de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch

—o—

