26

BOIB

Num. 33

no-continuïtat del professor o professora.
4. La persona seleccionada no podrà renunciar a l’exercici de la docència
amb anterioritat a la finalització del període acadèmic corresponent, llevat que,
a criteri de l’Institut Ramon Llull i de la universitat, existeixi una causa de força
major degudament justificada.
Per al supòsit de renúncia degudament justificada previst a l’apartat anterior, el /la candidat/a de reserva serà una de les persones que figuren a l’annex
3 per tal que, d’acord amb el que disposa la resolució de 12 de desembre de
2011, el /la director/a de l’Institut Ramon Llull procedeixi a la nova adjudicació
de la plaça corresponent una vegada obtinguda la conformitat del/la substitut/a
i realitzada una entrevista si es considera necessari.
Recursos procedents
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord
amb els 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, es
pot interposar, recurs d’alçada davant del President del Consell de Direcció de
l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de la notificació.
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causen baixa de la junta directiva de la federació el senyor Gabriel González
Molinero, com a secretari i el senyor Francisco Olivares Ballester, com a vocal.
Així mateix, el president, en virtut de la facultat que ostenta de nomenar i
cessar els membres de la junta directiva, designa el senyor Carlos Castellanos
García com a vicepresident i el senyor Delfín Juan Motos Moens com a secretari.
Arrel d’aquestes modificacions, la Direcció General d’Esports requereix
la federació en data 7 d’octubre de 2011 per tal que aporti documentació complementària a l’hora d’anotar els canvis en el Registre d’Entitats Esportives de
les Illes Balears.
El 9 de febrer de 2012 i en resposta a aquest escrit, la Federació Balear de
Rugbi comunica la renúncia del senyor Bartolomé Mayol Genovart, com a tresorer i del senyor Diego González Carrasco, com a vocal, càrrecs que inicialment constaven a l’anunci publicat.
Com a conseqüència d’aquest fet, el president va designar el senyor
Delfín Juan Motos Moens, com a tresorer i el senyor Javier Gómez Colias, com
a vocal.
D’altra banda, el 18 de novembre de 2011 el senyor Daniel Rodríguez
Rincón presenta la seva dimissió com a president de la Federació Balear de
Rugbi, cosa que comunica a la sessió de l’Assemblea General Extraordinària
celebrada el mateix dia, a més de la seva substitució en el càrrec pel vicepresident, senyor Carlos Castellanos García.

Barcelona, 14 de febrer de 2012
El director de l’Institut Ramon Llull
Vicenç Villatoro i Lamolla
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L’article 27 del Decret 33/2004, de 2 d’abril, regulador de les federacions
esportives de les Illes Balears, estableix que el vicepresident substitueix el president en cas d’absència, vacant o malaltia. Si n’hi ha més d’un, la substitució
es fa per ordre de nomenament, i en cas d’impossibilitat del vicepresident o dels
vicepresidents per ocupar aquest càrrec, el substitueix el membre de la junta
directiva de més edat, o bé el que designen els Estatuts.
Aquesta substitució no pot tenir una durada superior a dotze mesos.
L’Assemblea General de la Federació Balear de Rugbi va adoptar a les
sessions extraordinàries de 7 i de 21 de novembre de 2008, entre d’altres acords
i per tal de dur a terme el procés electoral corresponent al període 2008-2012,
que la Junta Directiva seria nomenada pel president. Aquest acord va esser ratificat mitjançant Resolució del conseller d’Esports i Joventut de 17 de desembre
de 2008.
És per tot això que el senyor Carlos Castellanos García, assumeix les funcions del president de la Federació Balear de Rugbi des del 18 de novembre de
2011 i fins al 18 de novembre de 2012, sens perjudici de la consecució del procés electoral 2012-2016, i que, exercint com a tal, modifica la composició de la
Junta Directiva de la federació, que és la següent:
David Crespo Roselló, vicepresident
Boris Gutiérrez Lobo, secretari
Delfín Juan Motos Moens, tresorer
Javier Gómez Colias, vocal
Joan Thomas Luto, vocal
Guillermo Bibiloni Pons, vocal
Palma, 16 de febrer de 2012
El director general d’Esports
Francisco Javier Morente López

—o—

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL

Num. 4059
Anunci mitjançant el qual es fa pública la dimissió del president
de la Federació Balear de Rugbi així com la seva substitució i
modificació de la composició de la Junta Directiva

Num. 3996
Anunci d’adjudicació del contracte del servei d’atenció social i
d’acompanyament 24 hores a les dones que pateixen violència de
gènere per a l’any 2012

D’acord amb l’article 20.4 del Decret 86/2008, d’1 d’agost, pel qual es
despleguen i es regulen els processos electorals de les federacions esportives de
les Illes Balears, el 13 d’agost de 2009 es va publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears la ratificació del president i la composició de la Junta Directiva
de la Federació Balear de Rugbi un cop finalitzat el procés electoral corresponent al període 2008-2012.

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Institut Balear de la Dona
Adreça: carrer d’Aragó, 26, 1r E (07006 Palma)
Tel.: 971 17 89 71
Fax: 971 17 89 76
Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de
Contractació (UAC)
Expedient: CONTR 2011/8284

Segons l’acta de l’Assemblea General Extraordinària de 14 de desembre
de 2010, comunicada a Direcció General d’Esports el dia 13 de gener de 2011,
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2. Objecte del contracte
Tipus de contracte: contracte de serveis
Descripció de l’objecte del contracte: servei d’atenció social i d’acompanyament 24 hores a les dones que pateixen violència de gènere per a l’any
2012
Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: BOIB
núm. 176, de 24 de novembre de 2011
3. Tramitació, procediment i criteris de valoració de les ofertes
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Criteris de valoració de les ofertes:
a) Millores metodològiques: 13,60 punts
b) Preu: 60,00 punts
c) Hores addicionals de lliure disposició del servei: 2,00 punts
d) Ampliació de l’horari a l’illa de Menorca: 2,50 punts
e) Ampliació de l’horari a les illes d’Eivissa i Formentera: 7,50 punts
4. Pressupost base de licitació
Import en lletres i xifres: tres-cents setanta-cinc mil euros, amb l’IVA
inclòs (375.000,00 €). Són tres-cents quaranta-set mil dos-cents vint-i-dos euros
amb vint-i-dos cèntims (347.222,22 €) i vint-i-set mil set-cents setanta-set euros
amb setanta-vuit cèntims (27.777,78 €) en concepte d’IVA.
5. Adjudicació
Data: 10 de febrer de 2012
Contractista: UTE SAS 24 (Lireba Serveis Integrals, SL + Centre
d’Integració Social Balear Ceo, SL), amb CIF U57743817
Nacionalitat: espanyola
Import d’adjudicació: tres-cents cinc mil tres-cents cinquanta-set euros
amb cinquanta-dos cèntims, amb l’IVA inclòs (305.357,52 €). Són dos-cents
vuitanta-dos mil set-cents trenta-vuit euros amb quaranta-quatre cèntims
(282.738,44 €) i vint-i-dos mil sis-cents dinou euros amb set cèntims (22.619,07
€) en concepte d’IVA.

No havent estat possible la notificació de les Resolucions que a continuació es relacionen i, una vegada realitzat el corresponent tràmit d’audiència, en
compliment 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, per mitjà d’aquest edicte, es notifica i es fa saber a les persones interessades que el director general de Salut Pública i Consum ha dictat
Resolució per la qual es denega l’autorització sanitària dels establiments de
menjars preparats que a continuació es relacionen, fent-les saber que en contra
de les Resolucions hi poden interposar recurs d’alçada davant la consellera de
Salut, Família i Benestar Social, en el termini d’un mes, comptador a partir de
l’endemà d’aquesta publicació, d’acord amb el que disposen els articles 114.1 i
115 de l’esmentada Llei 30/1992, 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.
Els expedients es troben a disposició de les persones interessades a la
Direcció General de Salut Pública i Consum situada al carrer Jesús 38-A, de
Palma, i al Centre Insular d’Eivissa i Formentera situat a la via Romana 81,
d’Eivissa.
Expedient
Titular
PM-699/2010 Miquel A. Sancho
Bisquerra
PM-232/2009 Noelia Muñoz
Fernández
PM-920/2010 Sylvaine Muller
EV-1575/2006 Cafe des Puig, CB
EV-2183/2008 Langley, SL
EV-1466/2008 Respeito, CB

Botigueta de San Miquel

Palma

Noelandia
La Petite Creperie
Cafeteria Puig den Valls
Bar Cafeteria Active
Bar Rte Basilico

Calvià
Calvià
Santa Eulària des Riu
Sant Josep de S.T
Sant Francesc

—o—

Num. 3853
Notificació de Resolucions per les quals s’incoen els procediments per cancel·lar registres sanitaris tramitades per la Direcció
General de Salut Pública i Consum.
No havent estat possible cap notificació a les empreses que a continuació
es relacionen, d’acord 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 mitjançant el present edicte, fent saber a les empreses interessades que el director general de Salut Pública i Consum va resoldre la incoació dels procediments per cancel·lar les inscripcions en el Registre General
Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) dels números relacionats a continuació, i es concedeix a les empreses interessades un termini de deu
dies hàbils comptadors a partir de l’endemà al d’aquesta publicació, perquè justifiquin davant de la Direcció General de Salut Pública i Consum que segueixen
realitzant les activitats per a les quals es troben inscrites en el RGSEAA, realitzin les al·legacions que estimin pertinents i, en cas de què hagin canviat de
domicili, ens ho comuniquin, sota la indicació que, de no fer-ho, es procedirà a
la cancel·lació de la inscripció registral, prèvia la Resolució corresponent, per
raons d’exactitud en el RGSEAA, d’acord amb el que estableix l’article 5 i 6 del
Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari
d’Empreses Alimentàries i Aliments.
Nº de RGSA
20.19174/PM
20.14612/PM
20.38280/PM
20.33366/PM

Palma, 21 de febrer de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
P.D. (Resolució de 28-09-2011)
La cap del Servei de Seguretat Alimentària
Margalida Buades Feliu

—o—

Municipi

El director general de Salut Pública i Consum
P.D. (Resolució de 28-09-2011)
El cap de Secció XV
Jordi Pérez Pont

—o—

Municipi
Manacor
Manacor
Palma
Andratx

Establiment

Palma, 23 de febrer de 2012

La directora de l’Institut Balear de la Dona
Manuela Meseguer Barrios

Raó social
Guillermo Botellas Sastre
Antonio Gomila Parera
Círculo Cuadrado, SL
Pascual Collados Fernández
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Num. 3974
Notificació de Resolucions per les quals es deneguen les autoritzacions sanitàries dels establiments de menjars preparats tramitades per la Direcció General de Salut Pública i Consum.

Palma, 15 de febrer de 2012

Expedient
MA-987/2011
MA-963/2011
PM-588/2011
PM-606/2011
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Num. 4003
Notificació de proposta de resolució d’expedients sancionadors
per infraccions de les normes de consum.
Per fet que se n’ignora el domicili o que no s’han localitzat el destinataris
es notifica a través d’aquest edicte a les persones relacionades a continuació, en
virtut del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, que
els ha estat formulada la proposta de resolució de l’expedient instruït, per presumpta infracció de les normes de consum i defensa del consumidor, tenen l’expedient esmentat a la seva disposició a la Unitat de Sancions de la Direcció
General de Salut Pública i Consum , carrer de Jesús, 38-A de Palma, i es comunica que tenen un termini de quinze dies hàbils per a formular al·legacions a la
proposta.
Exp. núm.:
CO.227/11

Expedientat
JOFENAL, S.L.

Població
Sta. Coloma de Gramanet

Palma, 23 de febrer de 2012
La instructora
Patricia Llinás

—o—
Num. 4004
Notificació de canvi d’instructor d’expedients sancionadors per
infraccions a les normes de consum.
Pel fet que se n’ignora el domicili o que no s’han localitzat el destinataris, es notifica a través d’aquest edicte a les persones relacionades a continuació
que es procedeix al canvi de l’instructor designat a la Proposta de Resolució
CO.092/11 obert a Alberto Torres Ferrer de Formentera, designant a la Sra.
Mercedes Quert Rigo com a nova instructora.

