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Num. 4728
Notificació de Resolucions per les quals s’incoen els procediments per donar de baixa les autoritzacions 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 donar de baixa les autoritzacions dels establiments a continuació relacionats, 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 autoritzades, 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 donar-les de baixa de
l’autorització, prèvia la Resolució corresponent.
Expedient
MA-996/2010
MA-2141/2008

Raó social
Jose Herrera Romero
Cárnicas Cala d’Or, SL

Municipi
Capdepera
Santanyí

Tipus d’activitat
Elaboració de menjars per servir en el propi establiment
Carnisseria

Nº Autorització
EM-26.18218/PM
CARN 00517

Palma, 6 de març de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
P.D. (Resolució de 28-09-2011)
El cap de la Secció XV
Jordi Pérez Pont

—o—
Num. 4729
Notificació de Resolucions per les quals es cancel·len les inscripcions en el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments tramitades per la Direcció General de Salut Pública i Consum.
Atès que no han estat possibles les notificacions de les Resolucions a les empreses 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, es notifica mitjançant el present edicte, fent saber a les empreses interessades que el director general de Salut Pública i Consum
ha resol cancel·lar les inscripcions en el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments dels números que a continuació es relacionen atès que aquestes empreses han cessat en les seves activitats, i que en contra d’aquestes 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,
en el Centre Insular d’Eivissa, situat a la via Romana 81, d’Eivissa.
Expedient
PM-70/2010
PM-96/2010
PM-143/2010
PM-337/2010
PM-367/2010
PM-369/2010
PM-736/2010
PM-1107/2010
IN-357/PM
PM-1821/2010
PM-371/2010
PM-431/2010
PM-769/2009
PM-239/2010
PM-365/2010
PM-1752/2010
PM-1753/2010
PM-563/2010
PM-1392/2010
PM-899/2010
PM-898/2010
EV-1561/2010
EV-2309/2009

Raó Social
Tabacalera, SA
Caterfish, SL
Gar-Mig, CB
Alimenfri, SL
Sky Chefs Barcelona, SA
Especias Perelló, SA
Alejandro lópez Arce
Intersnack, SA
Binifaldó, SA
Font Teix SA
Uvo, SA
Campocarne Andalucia, SA
Trans world Business, SA
Giacomo Garofalo
Clarke Samuel Crawford
Santiago Rubio, SL
Santiago Rubio, SL
Swiko, CB
Xitxero Catering, CB
Hielo Bus, SL
Co-Alloway, SL
Rafael Soriano Ferrer y otros, CB
Intermat Ibérica, SA

Localitat
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Andratx
Calvià
Calvià
Eivissa
Eivissa

Nº de RGSA
40.07476/PM
40.12994/PM
40.06218/PM
40.10376/PM
26.00403/PM
31.01165/PM
21.06551/PM
40.05806/PM
27.00018/PM
29.02524/PM
40.08542/PM
40.13318/PM
40.06138/PM
40.06864/PM
40.06230/PM
40.11750/PM
10.02577/PM
40.11681/PM
26.09749/PM
27.02332/PM
26.05134/PM
14.00638/PM
40.04972/PM

Palma, 2 de març de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
P.D. (Resolució de dia 28-09-2011)
La cap del Servei de Seguretat Alimentària
Margalida Buades Feliu

—o—
Num. 4851
Notificacions de acords d’iniciació d’expedients sancionadors per infraccions de les normes de consum.
Per ignorar-se el domicili o no trobar-se localitzats els destinataris, es notifica, a través d’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 sancionador, per presumpta infracció de la normativa de consum, per acord del director general de Salut
Pública i Consum, en virtut del que disposa l’article 2n del Decret 100/1993, de 2 de setembre, de la CAIB. A l’esmentat acord s’ha designat instructor el funcio-
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nari abaix indicat.
L’expedient es troba a la seva disposició a la secció de Sancions de
Consum, de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al carrer
de Jesús 38-A, 07010 de Palma, tot fent-los saber que disposen d’un termini de
quinze dies hàbils per al·legar tot el que considerin adient per a la seva defensa.
Exp. núm.:
Co. 235/11

Expedientat (localitat):
AUTOMOBILS SOLSONA, S.L. (Martorell)

Instructor/a:
Patricia Llinás

Palma, 6 de març de 2012
EL DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 4294
Informació Pública de sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies per a reordenació de captacions, en el terme municipal
de Campos.
Expte. Refª.: CAS-1825(A-9245), CAT-7941, CAT-7942, CAT-7943 y
CAT-7945

comú, atès que no s’han aconseguit notificar a través del servei de Correus les
propostes de resolució corresponents als expedients sancionadors per presumpta infracció en matèria de conservació d’espais naturals que s’indiquen a continuació, es notifica per mitjà d’aquest anunci a les persones que s’assenyalen
seguidament, que l’instructor d’aquests procediments ha dictat les propostes de
resolució corresponents.
Els expedients són a disposició de les persones esmentades a la Direcció
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears (c. del Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, Palma), de
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
De conformitat amb el Reglament del procediment a seguir per
l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, (BOCAIB núm. 21, de
17/2/1994), les persones interessades disposen d’un termini de quinze dies
hàbils, comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci, per formular les
al·legacions i proposar les proves que considerin oportunes. Així mateix, en
aquest termini poden reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiu l’import de
la sanció corresponent mitjançant l’imprès oficial (model 046), que els facilitarà la Conselleria, la qual cosa determinarà l’acabament del procediment sancionador. En el cas que no formulin al·legacions ni reconeguin la responsabilitat
dins aquest termini, es dictarà la resolució definitiva de l’expedient.
Núm. exp.
EN 092/11
EN111/11
EN 235/11

Han estat presentades en aquesta Direcció General la sol·licitud i documentació pertinent a efectes d’obtenir la concessió que es ressenya a continuació:
Nom dels peticionaris: Fausto Morell Trujillo (DNI:41338933K), Julio
Morell Trujillo (DNI:41347636F), Maria D. Morell Trujillo (DNI:41371431C)
i Mª Coloma Morell Trujillo (DNI:42944165Z).
Dirección: Plaza Juan Carlos I, 7-1ºA . 07012 – Palma
Classe d’aprofitament: Regadiu
Quantitat d’aigua que sol·licita: Cabal màxim instantani i volum màxim
anual:
Abans De La Reordenació

Desprès De La Reordenació

Cat-7941
Cat-7942
Cat-7943
Cat-7945
A-S- 9245

60.000 L/H
60.000 L/H
60.000 L/H
40.000 L/H
0 L/H

45.000 L/H;
45.000 L/H;
45.000 L/H;
40.000 L/H;
45.000 L/H;

Totals:

∑150.000 M3/Any

∑150.000 M3/Any

30.000 M3/Any
30.000 M3/Any
30.000 M3/Any
30.000 M3/Any
30.000 M3/Any

Corrent d’on deriva: Reordenació de captacions entre l’A-9245 i els CAT7941, CAT-7942, CAT-7943 y CAT-7945 situades en, Pol. 22 – Parc. 154
Terme municipal on radica la presa: Campos
Això es fa públic perquè en el termini de vint dies naturals a comptar des
de la data de publicació d’aquest anunci al BOIB les corporacions, les entitats i
els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General, situades al carrer Gremi de
Corredors, 10, 2ª planta d’aquesta ciutat. Es podran presentar per escrit en les
citades oficines, o a les de l’Ajuntament de Campos, dins el termini esmentat,
totes les al·legacions que tinguin per convenient en relació amb aquesta.
Palma, 14 de febrer de 2012
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá

—o—
Num. 4702
Anunci de notificació de propostes de resolució d’expedients per
infracció administrativa en matèria de conservació d’espais de
rellevància ambiental
En aplicació de l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu

15-03-2012

EN 084/11
EN 236/11

Expedientat
Mark Vandeloo
David Garcia
Ferrer
Javier T GimenezFrontin
Andres Sanchez
Rodríguez
Julio E. Pedreira
Hernandez

Article i norma infringida
Art. 51a i 51h Llei 5/2005, de 26 de maig
Art. 50.1b Llei 5/2005, de 26 de maig
Art. 50.2 Llei 5/2005, de 26 de maig

Sanció
2000€
100€
500€

Art. 50.2 i 50.1h Llei 5/2005, de 26 de maig 600€
(solidari)
Art. 50.2 Llei 5/2005, de 26 de maig
500€

Palma, 7 de març de 2012
La directora general
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 4703
Notificació de la proposta i resolució d’expedient per infracció
administrativa en matèria de conservació d’espais de rellevància
ambiental
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de les propostes i resolucions d’expedient per infracció administrativa en
matèria de conservació d’espais naturals i atès que no hi ha constància en els
expedients de la seva recepció per les persones interessades, 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, pel
present anunci, es posa en coneixement de les persones que s’indiquen a continuació, que la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic d’aquesta Conselleria, ha dictat resolució d’expedient sancionador per
presumpta infracció comesa en matèria de conservació d’espais naturals, comunicant-los que la resolució no posa fi a la via administrativa i que contra la
mateixa es podrà interposar recurs d’alçada davant l’Hble. Conseller de Medi
Ambient en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la publicació
del present anunci.
D’acord amb el que disposa l’article 62 de la Llei General Tributaria, el
termini per efectuar l’ingrés de la sanció serà el següent:
- Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
publicació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest fos inhàbil, fins l’immediat hàbil següent.
- Les notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de
publicació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest fos inhàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
Una vegada transcorregut l’anterior termini sense haver fet efectiu l’import de la sanció, es procedirà a la seva exacció pel procediment administratiu
de constrenyiment.
L’abonament de les sancions s’haurà d’efectuar a través de l’imprès normalitzat (Model o46) que li serà facilitat a la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears (c. del Gremi de Corredors,
10, polígon de Son Rossinyol, Palma), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

