BOIB

24-03-2012

Num. 43

de Palma.
Tipus d’autorització
Expedient
Empresa titular Municipi
Registre Sanitari
Convalidació
PM-689/2008 Mar Balear 34, SL Palma
40.18329/PM

PM-696/2009
IN-277/2009
EV-2159/2009

—o—

—o—
Num. 5547
Notificació de Resolucions per les quals es deneguen les autoritzacions de registre sanitari tramitades per la Direcció General de
Salut Pública i Consum.
Atès que no ha estat possible la notificació de les Resolucions relatives a
les sol·licituds d’autorització per a la inscripció en el Registre General Sanitari
d’Empreses Alimentàries i Aliments a les empreses que a continuació es relacionen perquè el Servei de Correus les ha retornat per dues vegades en aquesta
Conselleria 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, i es fa saber a les persones interessades que el director general de Salut Pública i Consum ha resol denegar les autoritzacions per a la inscripció en el Registre General Sanitari
d’Empreses Alimentàries i Aliments de les empreses que a continuació es relacionen, 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 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 núm. 38-A,
de Palma.
Municipi
Calvià

Palma, 12 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. 5549
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 la directora general de Salut Pública i Participació 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.
Expedient
IN-1829/2010

Raó social
Sa Teulada, SA

Municipi
Santa Margalida

40.20182/PM
27.01780/PM
40.06188/PM

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

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

Empresa titular
Trust House of Summer 2007, SL

Distribuciones Pal 2002, SL Palma
Enrique Vidal Romero
Alaró
Noguera Hermanos, CB
Santa Eulària del Riu

Palma, 12 de març de 2012

Palma, 12 de març de 2012

Tipus d’autorització Expedient
Inicial
PM-1095/2009
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Nº de RGSA
21.07475//PM

Num. 5625
Notificació de la Resolució dels expedients sancionadors instruïts per infraccions administratives en matèria de consum.
Atès que no ha 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 de consum, per desconeixement del domicili actual del sancionat o per no haver-se pogut localitzar el
destinatari, 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-li a saber que contra aquesta es podrà interposar recurs d’alçada, en el
termini d’un mes, davant la Hble. 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 Consum, 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 els 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 el dies 16 i darrer de cada mes, des
de la data de la notificació, fins al 5 del segon mes posterior.
Si el darrer dia de pagament fos 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 Consum 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.:
CO.015/11

Expedientat
Turifutbol, S.L.

Data Resolució:
17/02/2012

Sanció:
sobreseïment

Palma, 14 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. 5473
Anunci d’adjudicació contracte de servei de vigilància i seguretat dels edificis de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
1.- Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Conselleria de Medi Ambient
b) Dependència que tramita l’ expedient: Unitat Administrativa de
Contractació.
c) Número d’ expedient: 10051/2011
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2.- Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: servei
b) Descripció de l’objecte: vigilància i seguretat dels edificis de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
c) Divisió per lots i número: dos lots Lot 1 Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge Lot 2 Medi Ambient
d) Lloc execució:Illes Balears
e) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 186 de 13.12.2011
f) Perfil del contractant: http//www.plataformadecontractacio.caib.es
3.- Tramitació i procediment d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4.- Pressupost base de licitació:
Import sense IVA: 266.979,75 €
IVA: 48.056,35 €
Import total: 315.036,10 €
Lot 1: Import total: 55.647,32 € Lot 2: Import total: 259.388,78 €
5.- Adjudicació
a) Data: 13 de febrer de 2012
b) Contractista: CIA MEDITERRANEA DE VIGILANCIA, SA
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import adjudicació:
LOT 1 Import total; 40.865,34 € LOTE 2 Import total: 224.448,61 €
e) Data de formalització del contracte: 6 de març de 2012
Palma, 6 de març de 2012
La secretària general,
Concepción Sartorio Acosta

—o—
Num. 5521
Anunci d’adjudicació de la contractació del subministrament de
quatre vehicles tot terreny de set places.
1.Entitat adjudicadora.
a.Organisme: Institut Balear de la Natura.
b.Dependència que tramet l’expedient: Àrea de Logística i Manteniment.
c.Número d’expedient: 22/2011.
2.Objecte del contracte:
a.Tipus de contracte: Subministrament.
b.Descripció de l’objecte: Subministrament de quatre vehicles tot terreny
de set places.
c.Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: Boib
4, de 10 de gener de 2012.
3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a)Tramitació: Ordinària.
b)Procediment: Obert.
4.Pressupost base de licitació: Import net: 125.423,73. IVA 18%. Import
total: 148.000,00 euros.
5.Adjudicació:
a.Data: 23/02/2012
b.Contractista:
Quality Center, SL
c.Nacionalitat: Espanyola.
d.Import adjudicació:
Import net: 124.576,27. IVA 18%. Import total: 147.000,00 euros.
Palma, 19 de març de 2012
El secretari
Pedro Rosselló Cerdá.

—o—

24-03-2012
Num. 5359
Publicació de la Resolució de concessió de l’ajuda sol·licitada pel
Sr. GUILLERMO VENY ALCOVER, per la línia d’ajudes destinades a compensar les dificultats naturals en zones diferents a
les de muntanya, a l’empara de la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de 26 de gener de 2010, per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2010 de la línea d’ajudes destinades a compensar les dificultats naturals en zones diferents a les de muntanya.

D’acord amb l’establert a 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, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener, ja que no s’ha
pogut localitzar l’interessat, mitjançant aquest anunci es notifica al Sr. GUILLERMO VENY ALCOVER, amb DNI/NIF 42984615F, la Resolució de concessió d’ajuda del vicepresident del FOGAIBA, de dia 14 de novembre de 2011,
en relació a l’expedient núm. 279/2010 de la línia d’ajudes destinades compensar les dificultats naturals en zones diferents a les de muntanya.
Informar a l’interessat que, en data de 14 de novembre de 2011, el vicepresident del FOGAIBA va aprovar l’ajuda sol·licitada per l’interessat, expedient 279/2010, en el marc de l’ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de
dia 18 de desembre de 2007 por la que se estableixen les bases reguladores de
la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament
Rural de les Illes Balears, Resolució de la presidenta del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de dia 26 de gener de 2010,
per la qual es convoquen, subvencions destinades a compensar les dificultats
naturals en zones diferents a les de muntanya, corresponents a l’any 2010.
L’import màxim de l’ajuda que es concedeix és de MIL DOS-CENT VINT
EUROS AMB QUATRE CÉNTIMS (1.220, 04 euros), amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA, distribuïts de la manera següent:
427, 01 euros amb càrrec al FEADER
793,03 euros amb càrrec a la CAIB.
Informar a l’interessat que per al pagament de la indemnització compensatòria, el beneficiari comunicarà al FOGAIBA la seva acceptació. No obstant
això, s’entén que la indemnització és acceptada si, un cop transcorregut el termini d’un mes, no s’ha produït la comunicació.
Notificar l’esmentada resolució a l’interessat, informant-li que contra
aquesta, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller d’ Agricultura, Medi Ambient i Territori, en el termini
d’un mes, comptador a partir del dia següent a la data de recepció (publicació)
d’aquesta resolució, d’acord amb l’establert a l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, i en 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, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Informar a l’interessat, que l’expedient es troba a la seva disposició i consulta al Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA, c/ Foners,
10, de Palma.
Palma, 8 de març de 2012
El director gerent del FOGAIBA
Joan Simonet Pons

—o—
Num. 5360
Publicació de la Resolució de concessió de l’ajuda sol·licitada pel
Sr. ANTONIO GUASCH JUAN, per la línia d’ajudes destinades
a compensar les dificultats naturals en zones diferents a les de
muntanya, a l’empara de la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de 26 de gener de 2010, per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2010 de la línea d’ajudes destinades a compensar les dificultats naturals en zones diferents a les de muntanya.
D’acord amb l’establert a 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, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener, ja que no s’ha
pogut localitzar l’interessat, mitjançant aquest anunci es notifica al Sr. ANTONIO GUASCH JUAN, amb DNI/NIF 41430745V, la Resolució de concessió

