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Num. 51

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini
de dos mesos comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat aquesta notificació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Per conèixer el contingut íntegre de la resolució, les persones interessades
o els seus representants legals poden comparèixer a les dependències de la
Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació
Especial de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, situades a l’avinguda d’Alemanya, 6, dreta, de Palma (Mallorca); a l’avinguda de Vives Llull,
42, de Maó (Menorca), o al carrer del Bisbe Abad i Lasierra, 47, d’Eivissa
(Eivissa), en horari de 9 a 14 hores.

723/2011
724/2011
860/2011
865/2011

Annex
Expedient
4962040/2012-18

Llinatges i nom
Pons Barber, Margarita

DNI/NIE
41463033J

—o—
Num. 6393
Notificació de citacions per assistir a les audiències arbitrals de
dia 18 d’abril de 2012, de la Junta Arbitral de Consum de les
Illes Balears.
No havent estat possible la notificació de les citacions per a assistir a les
audiències programades per la Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears per
dia 18 d’abril de 2012, a les persones següents:
Nº EXPT
939/11
938/11

PERSONA A CITADA
Sid Ahmed Zouba
Marta Soriano Paris

DIA I HORA DE L’AUDIÈNCIA
Dimecres 18 d’abril, 09,30 hores
Dimecres 18 d’abril, 12,30 hores

d’acord amb el que disposa l’article 59 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, es cita a les
persones interessades per a que puguin comparèixer a l’audiència del seu cas,
que es celebrarà el dia i hora esmentats a la seu de la Junta Arbitral de
Consum, al Carrer de Jesús 38 A, de Palma.

INMOBUILDING GROUP, S. L. (CALZADOS SENDA)
MARIA CARMEN FORTEZA FORTEZA
ANGEL RUZ VACA
E. S. ALQUERIA BLANCA

i d’acord amb el que disposa l’article 59 de la Llei de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica a
la/ persona interessada que té a la seva disposició la esmentada notificació a les
dependències de la Junta Arbitral de Consum, C/ Jesús, 38-A de Palma que
podrà recollir en el termini de 15 dies hàbils des de la publicació.
Palma 29 de març de 2011
EL PRESIDENT DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUM
Jesus Cuartero Saiz

—o—

Palma, 27 de març de 2012
La directora general de Família, Benestar Social i
Atenció a Persones en Situació Especial
Margarita Ferrando Barceló
Per delegació de la consellera (BOIB 120/2011)
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Num. 6395
Notificació de laudes d’expedients arbitrals de l’any 2010.
No havent estat possible la notificació dels laudes dictats als expedients
arbitrals següents:
NUMERO
1120/2010
1380/2010
1589/2010
1590/2010
1632/2010
1716/2010
1776/2010
1828/2010
1863/2010
1971/2010
2031/2010
2052/2010
2112/2010
2165/2010
2193/2010
2268/2010
2330/2010

PERSONA A NOTIFICAR
TERESA VASILEWSKA BOGUMILA
ADRIAN OLMOS EXPOSITO
MARIA MILAGROS MORENO HERNANDEZ
CANDIDO PIÑEIRO VILLALONGA
TERESA NOEMI BAEZ DEL VALLE
DUBER CARRANZA ROSSO
CATALINA SANCHEZ NAVARRO
ANTONIO SERRA TORRES
ANTONIO QUETGLAS CAPELLA
SALVADOR ALFREDO SANCHEZ SIMMONDS
MARIA CARMEN SARIEGO RUIZ
SIMONI BRASILANO
FRANCESC XAVIER DELGADO DROVER
MANUEL MARTINEZ GARCIA
MARTA BARCELO BERGA
VALENTIN PERALVO CORVO
MANUEL COELLO VAZQUEZ

i d’acord amb el que disposa l’article 59 de la Llei de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica a
la/ persona interessada que té a la seva disposició la esmentada notificació a les
dependències de la Junta Arbitral de Consum, c/ Jesús, 38-A de Palma que podrà
recollir en el termini de 15 dies hàbils des de la publicació.
Palma 29 de març de 2010
EL PRESIDENT DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUM
Jesus Cuartero Saiz

Palma 28 de març de 2012

—o—
EL PRESIDENT DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUM
Jesús Cuartero Saiz

—o—
Num. 6394
Notificació de laudes d’expedients arbitrals de l’any 2011.
No havent estat possible la notificació dels laudes dictats als expedients
arbitrals següents:
NUMERO
136/2011
232/2011
253/2011
371/2011
388/2011
406/2011
560/2011
610/2011
626/2011
654/2011
679/2011
697/2011
700/2011

PERSONA A NOTIFICAR
JOSE LUIS AMIGO GONZALEZ
FERNANDO GONZALEZ RIBAS DIAZ
AISSA BARKOUKI
JUAN JOSE CORTES CORTES
GABRIEL SANCHEZ ATIENZA
SOFIA GUERRERO CANDON
CATALINA MIR LLOPIS
LUIS JIMENEZ CONTRERAS
FRANCISCA NICOLAU BAUZA
CATALINA MARIA SOLIVELLAS MARTORELL
ANJA HOTOPP
JUAN LUIS SANCHEZ PIZARRO
ELENA POMPEYA AYALA ORTIZ

Num. 6396
Notificació de tràmits d’audiència a la proposta de denegació de
les inscripcions en el Registre General Sanitari d’Empreses
Alimentàries i Aliments tramitats per la Direcció General de
Salut Pública i Consum.
Atesa la impossibilitat de notificar els escrits de tràmit d’audiència a les
entitats que a continuació es relacionen perquè el Servei de Correus els ha retornat per dues vegades en aquesta Conselleria o per ignorar-ne el domicili, en virtut 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 comú, es notifica
mitjançant el present edicte, i es fa saber a les persones interessades que els tècnics del Servei de Seguretat Alimentària varen proposar al director general de
Salut Pública i Consum resoldre la denegació de la inscripció en el Registre
General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments sol·licitades per les
empreses que a continuació es relacionen, per la qual cosa se’ls concedeix un
termini de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà al d’aquesta publicació,
perquè presentin les al·legacions i documents que estimin pertinents, sota la
indicació que, de no fer-ho, es procedirà a denegar l’autorització sol·licitada prèvia la Resolució corresponent.
Els expedients es troben a disposició de les persones interessades a la
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Direcció General de Salut Pública i Consum situada al carrer Jesús 38-A, de
Palma i a la Delegació Insular d’Eivissa situada a via Romana, 81 d’Eivissa
Expedient
PM-272/2008
PM-1596/2009
EV-1966/2009

Titular
Pronexus Group, S.L.U.
Fernández Muñoz, Juan Francisco
Rodolphe & Rita, S.L.

Municipi
Calvià
Calvià
Eivissa

Palma, 13 de març de 2012

10-04-2012

persones que es relacionen a continuació, que s’ha dictat la proposta de resolució de l’expedient que se’ls instrueix, per presumpta infracció de la normativa
sanitària vigent, i que es troba a la seva disposició a la secció de Sancions, de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social,ubicada al carrer de Jesús, 38-A,
07010 de Palma. Se’ls comunica que tenen un termini de quinze dies hàbils per
formular al·legacions a la proposta.
Expedient núm
SA. 149/2011

Expedientat
Owusu, Ernest

El director general de Salut Pública i Consum P.D. (Resolució de 28-092011)
La cap del Servei de Seguretat Alimentària
Margalida Buades Feliu

Palma, 23 de març de 2012

—o—

—o—

L’instructor
Andreu Serra

Num. 6407
Notificació de Resolució d’expedients sancionadors per infraccions administratives en matèria sanitària.

Num. 6422
Notificacions de propostes de resolució d’expedients sancionadors per infraccions a les normes sanitàries.

No havent 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 sanitària, per desconeixement
del domicili actual dels sancionats o per no haver-se pogut localitzar els destinataris, 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-los a saber que contra aquestes es podrà interposar recurs d’alçada, en
el termini d’un mes, davant la Hble. Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

Per ignorar-ne el domicili o no trobar-se localitzats el destinataris, es notifica mitjançant aquest edicte, 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, a les
persones que es relacionen a continuació, que s’ha dictat la proposta de resolució de l’expedient que se’ls instrueix, per presumpta infracció de la normativa
sanitària vigent, i que es troba a la seva disposició a la secció de Sancions, de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social,ubicada al carrer de Jesús, 38-A,
07010 de Palma. Se’ls comunica que tenen un termini de quinze dies hàbils per
formular al·legacions a la proposta.

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 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 el 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 els dies 16 i darrer de cada mes, des
de la data de la notificació, fins al dia 5 del segon mes posterior.
Si el darrer dia de pagament fós 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 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..
SA. 013/2011

Expedientat
Calvo Bellido, Fco. Javier

Sanció
1850 €

Data de la Resolució
25/01/2012

Palma, 23 de març de 2012

Expedient núm
SA. 154/2011

Expedientat
Berghoff, Peter Carl Gustav

Palma, 23 de març de 2012
La instructora
Ana Maturana

—o—
Num. 6430
Notificacions d’acords d’iniciació d’expedients sancionadors per
infraccions a les normes sanitàries.
Per ignorar-ne el domicili o no trobar-se localitzats els destinataris, es
notifica, mitjançant 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 expedient
sancionador, per presumpta infracció de la normativa sanitària vigent, per acord
del director general de Salut Pública i Participació, en virtut del que disposa el
Decret 10/2001, de 27 de desembre i Decret 14/2002 de 1 de febrer de la CAIB.
A l’esmentat acord s’ha designat instructor el funcionari abaix indicat.
L’expedient es troba a la seva disposició en la secció de Sancions, de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada a carrer de Jesús, 38-A,
07010 de Palma, tot fent-los a saber que disposen d’un termini de quinze dies
hàbils per al·legar tot el que considerin convenient per a la seva defensa.
Expte.núm
SA. 213/2011

Expedientat
Hong Lai Min

Instructora
Francisca Balaguer

El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

Palma, 23 de març de 2012

—o—

El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

Num. 6409
Notificacions de propostes de resolució d’expedients sancionadors per infraccions a les normes sanitàries.
Per ignorar-ne el domicili o no trobar-se localitzats el destinataris, es notifica mitjançant aquest edicte, 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, a les

—o—
Num. 6437
Notificacions de propostes de resolució d’expedients sancionadors per infraccions a les normes sanitàries.
Per ignorar-ne el domicili o no trobar-se localitzats el destinataris, es notifica mitjançant aquest edicte, en virtut del que disposa l’article 59.4 de la Llei

