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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI

Num. 6364
Informació pública als possibles interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 467/2011 interposat pel Col·legi Oficial
de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears
De 28 de març de 2012, pel qual se cita a termini els possibles interessats
en el recurs contenciós administratiu núm. 467/2011 interposat pel Col·legi
Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears.
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant el present Edicte, fa saber que el Col·legi
Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears ha interposat recurs
contenciós administratiu núm. actuacions 467/2011, que es segueixen pel tràmit
del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 1 de
Palma, contra la Resolució del director general de Personal Docent, de dia 12 de
maig de 2011, per la qual es convoca concurs públic per formar part de la llista
d’aspirants a cobrir, en règim d’interinitat, places vacants i substitucions de totes
les especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents
de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al curs
2011-2012
Es fa públic en compliment del que disposa l’article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació a l’article 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a l’efecte que serveixi de citació als
possibles interessats perquè puguin comparèixer davant el Jutjat en el termini de
nou dies a partir de la data de publicació.
Palma, 28 de març de 2012
La directora general de Recursos Humans
Margalida G. Pizà Ginard

07-04-2012

Num. 6555
Notificacions de les resolucions d’expedients sancionadors en
matèria de Pesca
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, quan les persones interessades en un procediment són desconegudes,
s’ignora el lloc de notificació o el mitjà, o no s’ha pogut efectuar la notificació,
s’ha de fer per mitjà de la publicació en el butlletí oficial corresponent.
Per això, es notifica a les persones que s’indica al final d’aquest edicte,
com a responsables de la infracció, que es consideren comesos els fets que consten en l’expedient administratiu i són responsables les persones que s’indica en
aquest Edicte. Aquests fets constitueixen una infracció dels articles que es determinen en cada cas i hi corresponen les sancions que també s’assenyalen.
Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, en el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà que es publica
aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Si no es formula el recurs en el termini previst, l’import de la sanció s’ha
de fer efectiu en el període voluntari que estableix l’article 62 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, dins els terminis següents:
a) Si la Resolució es notifica entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data
d’aquesta notificació fins al dia 20 del mes següent o, si aquest dia no és hàbil,
fins a l’immediat hàbil posterior.
b) Si la Resolució es notifica entre el dia 16 i el darrer dia del mes, des de
la data d’aquesta notificació fins al dia 5 del segon mes següent o, si aquest no
és hàbil, fins a l’immediat hàbil posterior.

—o—
Num. 6636
Notificació de la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears,
de 29 de febrer de 2012, de l’inici de l’expedient de reintegrament enfront l’entitat CEIMA PALMA SL (Pla FIP per a l’any
2006 – cursos 877/2006, 881/2006, 883/2006, 884/2006, 885/2006
i 887/2006, R-36/12)
Havent intentat notificar sense èxit la Resolució del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de
29 de febrer de 2012, i de conformitat amb el que disposa l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre), es
posa en coneixent de l’entitat interessada, que s’ha dictat Resolució de l’inici de
l’expedient de reintegrament, per haver justificat una quantitat inferior a l’estipulada a la Resolució del conseller de Treball i Formació de dia 1 de juny de
2006 per un import de 45.655,52 €.
Així mateix, també es comunica a les persones interessades que, de conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, se us concedeix un
termini de 15 dies comptadors des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució perquè consulteu l’expedient i efectueu les al·legacions o aporteu els documents o informacions que considerin pertinents.

L’import de la sanció s’ha d’ingressar a nom de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, mitjançant el document unificat d’ingrés (DUI), en qualsevol de les entitats bancàries que s’esmenten a continuació: Caixa d’Estalvis ‘Sa
Nostra’, Caixa de Pensions ‘la Caixa’, Banca March, Banc de Crèdit Balear i
Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria.
Una vegada fet l’ingrés, s’ha de comunicar a aquesta Conselleria enviant
una fotocòpia del document d’ingrés diligenciat pel banc a la Direcció General
de Medi Rural i Marí de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
c/ d’Eusebi Estada, 145, 07009 Palma.
Núm exp.
PE 023/2010
PE 102/2010
PE 123/2010
PE 006/2011
PE 027/2011
PE 073/2011
PE 081/2011
PE 082/2011
PE 154/2011

Persona expedientada
Benito Raja Cerdà
José Manuel Martínez Pérez
Yulian Asenov Tashev
Gabriel Bassa Bosch
Rafi Zyulkuf Zuyulkuv
Miguel Borràs Massanet
Miquel Zea Carrera
Bartolomé Martorell Carmona
Javier Ramos Reig

Article i norma infringida
Sanció
Art. 96.1 f) de la Llei 3/2001
301 €
Art. 96.1 e) de la Llei 3/2001
301 €
Art. 96.1 c) de la Llei 3/2001
301 €
Art. 96.1 f) de la Llei 3/2001
301 €
Art. 95 e) de la Llei 3/2001
60 €
Art. 95 e) de la Llei 3/2001
60 €
Art. 95 e) i 96.1 f) de la Llei 3/2001 361 €
Art. 95 e) i 96.3 b) de la Llei 3/2001 361 €
Art. 95 e) de la Llei 3/2001
60 €

Palma, 2 d’abril de 2012
La directora general de Medi Rural i Marí
Margarita Mercadal Camps

—o—
L’expedient es troba a la vostra disposició al Servei d’Ocupació de les
Illes Balears al Camí Vell de Bunyola, núm. 43, 1r., 07009 Palma
Núm. exp.: R-36/12 (Pla FIP per a l’any 2006 – cursos 877/2006,
881/2006, 883/2006, 884/2006, 885/2006 i 887/2006)
Entitat: CEIMA PALMA SL
CIF: b57338006
Palma, 29 de març de 2012
La directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Francisca Ramis Pons

—o—

Num. 6685
Notificació de les propostes de resolució i resolucions per les
quals s’accepta el desistiment del Sr. Bernardo Cabanellas Seguí
de la subvenció per al finançament d’inversions als espais de
rellevància ambiental de les Illes Balears de l’any 2009-2010 i es
declara l’arxiu dels expedients ENS 0707/09, ENS 0708/09 i
ENS 0709/09.
Atès que no s’han pogut realitzar les notificacions de les propostes de
resolució i resolucions per les quals s’accepta el desistiment del Sr. Bernardo
Cabanellas Seguí de la subvenció per al finançament d’inversions als espais de
rellevància ambiental de les Illes Balears de l’any 2009-2010 i es declara l’arxiu dels expedients ENS 0707/09, ENS 0708/09 i ENS 0709/09, malgrat que
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s’ha intentat comunicar per correu en dues ocasions, i en compliment del 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 procedeix a la seva notificació.
Els expedients de referència, es troben disposats per a la seva consulta a
les oficines d’Espais de Natura Balear, al carrer Gremi Corredors, núm.10, 1er
pis, 07009 de Palma (Polígon de Son Rossinyol).

07-04-2012
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Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
2.- Autoridades y personal (oposiciones y concursos)
CONSEJERÍA DE SALUD, FAMILIA Y BIENESTAR
SOCIAL

Palma, 2 d’abril de 2012
El director d’Espais de Natura Balear
José María Vicente Martorell

—o—
Num. 6687
Notificació de les propostes de resolució i resolucions de revocació de la subvenció per al finançament d’inversions als espais de
rellevància ambiental de les Illes Balears de l’any 2009-2010.
Atès que no s’han pogut realitzar les notificacions de les propostes de
resolució i resolucions de revocació de la subvenció per al finançament d’inversions als espais de rellevància ambiental de les Illes Balears de l’any 20092010, i en compliment del 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 procedeix a la seva notificació i es fa constar que:
1.El director d’Espais de Natura Balear:
-Notifica les propostes de resolució i resolucions de revocació dels expedients següents:
-ENS 0994/09 (Francisca Morell Cotoner)
-ENS 0502/09 (Miguel Antonio Morro Dols)
-ENS 0408/09 (Rosario Porta Magriña)
-ENS 0216/09 (Antonio José Bestard Llobera)
-ENS 0155/09 (Margarita Llobera Sampol)
2. Els expedients de referència, es troben disposats per a la seva consulta
a les oficines d’Espais de Natura Balear, al carrer Gremi Corredors, núm.10, 1er
pis, 07009 de Palma (Polígon de Son Rossinyol).
Palma, 2 d’abril de 2012
El director d’Espais de Natura Balear
José María Vicente Martorell

Num. 6649
Resolución de la Presidenta del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 2 de abril de 2012 por la que se adjudica, por el procedimiento de libre designación, el puesto de subdirector/a de
Cuidados y Atención Sociosanitaria de los Servicios Centrales
del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el procedimiento
de libre designación
Una vez analizadas las solicitudes presentadas y de acuerdo con lo que
dispone la Resolución de la Presidenta del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 19 de marzo de 2012 por la cual se convoca la provisión del puesto de subdirector/a de Cuidados y Atención Sociosanitaria de los Servicios
Centrales del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el procedimiento de
libre designación, dicto la siguiente
Resolución
Adjudicar el puesto convocado al siguiente aspirante:
Subdirector/a de Cuidados y Atención Sociosanitaria:
MARIA CANO SÁNCHEZ. D.N.I. 78.202.329 Y
Interposición de recursos
Contra esta resolución —que agota la vía administrativa— se puede interponer un recurso de reposición ante el órgano que la dicta, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la resolución, de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
También se puede interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados contencioso-administrativos de Palma, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la resolución, de acuerdo con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de ningún otro recurso que se considere procedente interponer.
Palma, 2 de abril de 2012

—o—
Num. 6701
Notificació de les resolucions de concessió de les pròrrogues per
a l’execució i la justificació de les inversions corresponents a les
subvencions concedides per al finançament d’inversions als
espais de rellevància ambiental de les Illes Balears de l’any
2009-2010 referent als expedients ENS 1116/09 i ENS 1117/09
del sr. Bartolomé Escandell Guasp.
Atès que no s’han pogut realitzar les notificacions de resolució de concessió de les pròrrogues per a l’execució i la justificació de les inversions referent als expedients ENS 1116/09 i ENS 1117/09 del sr. Bartolomé Escandell
Guasp, malgrat que s’ha intentat comunicar per correu en dues ocasions, i en
compliment del 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 procedeix a la seva notificació.
Els expedients de referència, es troben disposats per a la seva consulta a
les oficines d’Espais de Natura Balear, al carrer Gremi Corredors, núm.10, 1er
pis, 07009 de Palma (Polígon de Son Rossinyol).
Palma, 2 d’abril de 2012
El director d’Espais de Natura Balear
José María Vicente Martorell

La Presidenta del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Carmen Castro Gandasegui

—o—
Num. 6651
Resolución de la Presidenta del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 2 de abril de 2012 por la que se adjudica, por el procedimiento de libre designación, el puesto de director de gestión
y presupuestos de los Servicios Centrales del Servicio de Salud de
las Islas Baleares por el procedimiento de libre designación
Una vez analizadas las solicitudes presentadas y de acuerdo con lo que
dispone la Resolución de la Presidenta del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 19 de marzo de 2012 por la cual se convoca la provisión del puesto de director de gestión y presupuestos de los Servicios Centrales del Servicio
de Salud de las Islas Baleares por el procedimiento de libre designación, dicto
la siguiente
Resolución
Adjudicar el puesto convocado al siguiente aspirante:
Director de gestión y presupuestos:
CATALINA ANA GALMÉS TRUEBA. D.N.I. 43.082.870 Y
Interposición de recursos

—o—

