12

BOIB

Num. 52

Titular: Josefa Costa Ramón, consellera del Departament de Mobilitat,
Interior i Medi Ambient.
Suplent: Vicente Roig Tur, conseller del Departament de Treball, Comerç,
Indústria i Noves Tecnologies.
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Titular: Juan Carvajal Medina (CCOO).
Suplent: Rafael Oliver Falgueras (CCOO).
Titular: Juan Perelló García (UGT).
Suplent: Juan Moreno Bujaldón (UGT).

-Pel Consell Insular de Formentera:
Titular: Jaume Ferrer Ribas, president del Consell Insular de Formentera
i Seguretat Ciutadana i batle de l’Ajuntament de Formentera.
Suplent: Juan Mayans Cardona, cap de la Policia Local de l’Ajuntament
de Formentera.
-En representació de l’Ajuntament de Palma:
Titular: Guillermo Navarro Garau, regidor de l’Àrea Delegada de
Seguretat Ciutadana.
Suplent: Antonio Vera Martínez, intendent en cap de la Policia Local.
- En representació de la resta d’ajuntaments de les Illes Balears:

Titular: Antonio Teba Vicens (UGT).
Suplent: José Homs Mestre (UGT).
- Caps dels cossos de policia local proposats per les associacions professionals més representatives
-En representació dels cossos de les policies locals dels municipis de més
de 20.000 habitants:
Titular: Baltasar Perelló Carrió, cap de la Policia Local de l’Ajuntament
d’Inca.
Suplent: José Antonio Navarro Muñoz, en representació de l’Ajuntament
de Calvià

-Per Mallorca:

-En representació dels cossos de les policies locals de la resta de municipis:

Titular: Rafael Torres Gómez, batle de l’Ajuntament d’Inca.
Suplent: Margalida Horrach Beltrán, regidora de l’Ajuntament d’Inca.
Titular: Joan Jaume Mulet, batle de l’Ajuntament de Llucmajor.
Suplent: Guillem Veny Vidal, regidor de l’Ajuntament de Llucmajor.

Titular: Pere Alomar Payeras, cap de la Policia Local de l’Ajuntament de
Santa Margalida.
Suplent: Gregorio Llabrés Abellán, en representació de l’Ajuntament de
Lloseta

Titular: Francisco J. Mulet Jiménez, batle de l’Ajuntament de
Valldemossa.
Suplent: Joan Carles Verd, batle de l’Ajuntament de Sencelles.
Titular: Mateu Ferrà Bestard, batle de l’Ajuntament de Banyalbufar.
Suplent: Antoni Salas Roca, batle de l’Ajuntament de Costitx.
Titular: Miquel Ensenyat Riutort, batle de l’Ajuntament d’Esporles.
Suplent:

—o—

4.- Anuncis
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 6725
Notificació de resolucions en expedients sancionadors per
infracció a la normativa laboral instruïts a la Direcció General
de Treball i Salut Laboral

Titular: Francesc Miralles Mascaró, batle de l’Ajuntament d’Algaida.
Suplent: Bernat Coll, batle de l’Ajuntament de Lloseta.
- Per Menorca:
Titular: Francisca Marqués Taltavull, regidora de l’Ajuntament de
Ciutadella.
Suplent:
Titular: Fèlix Ripoll Pons, regidor de l’Ajuntament des Mercadal.
Suplent:
Titular: Salvador Botella Montalan, regidor de l’Ajuntament de Maó.
Suplent:

D’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre (BOE del 27) modificada per Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14) i atès que s’ignora el domicili o que no s’han localitzat els destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que es relacionen a continuació,
que s’han dictat resolucions en els expedients sancionadors que també s’indiquen.
exp.
58/11
12/12

Empresa
Siesbu, SL
Entrepans Express, SL

sanció €
626 €
15.000 €

data resol
9-03-12
9-03-12

- Per Eivissa:
Titular: Maria Ferrer Torres, tinent de batle de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia des Riu.
Suplent: José Manuel Marí Marí, tinent de batle de l’Ajuntament de Sant
Joan de Labritja.
Titular: Francisco Cardona Ramon, regidor de Governació i Protecció
Civil de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
Suplent: Jaume Planells, cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant
Josep de sa Talaia.
Titular: José Manuel Navas Arco, cap de la Policia Local de l’Ajuntament
d’Eivissa.
Suplent: Manuel Ayala Garcia, assessor policial de l’Ajuntament
d’Eivissa.
- En representació de la Delegació del Govern de les Illes Balears:
Titular: Francisco Molina Fresneda, assessor del delegat del Govern.
Suplent: María Jesús Ávila Urbano, cap del Servei d’Assumptes Jurídics.
- En representació dels sindicats que tenguin la consideració de més representatius en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears:
Titular: Llorenç Roca Rodríguez (CCOO).
Suplent: Antonio Torrens Trias (CCOO).

També es comunica que contra les esmentades resolucions, que no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació, sense perjudici que
puguin interposar qualsevol recurs que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.
Instruccions per al pagament de la sanció.
1.L’import de la sanció es farà efectiu dins el període voluntari establert
al Reglament General de Recaptació dins els terminis següents:
a)les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 20 del mes següent o el dia hàbil següent.
b)Les notificacions fetes entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la
data de la notificació fins al 5 del segon mes posterior o el dia hàbil següent.
2.L’ingrés de l’import de la sanció s’efectuarà a nom de la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, amb el document unificat
d’ingrés que es troba a la seva disposició a la Secció de Sancions de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, a qualsevol de les entitats bancàries
següents: ‘SA Nostra’ Caixa de Balears, ‘La Caixa’ Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, Banc de Crèdit Balear, Banca March y Banco Bilbao Vizcaya.
3.Altrament, es procedirà a l’exacció de l’import en qüestió per la via executiva de constrenyiment seguint el procediment del Reglament General de
Recaptació.
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Palma, 2 d’abril de 2012
La directora General de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

—o—
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 6692
Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de
les Illes Balears
Mitjançant la Resolució de la directora general de Relacions Institucionals
i Acció Exterior de 8 de març de 2012, es va qualificar, reconèixer i inscriure la
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, amb domicili al carrer de Saridakis, 29,
07015 Palma.
D’acord amb el que disposa l’article 5 dels Estatuts de la Fundació, aquesta entitat persegueix objectius d’interès general. Així mateix, l’objecte i la finalitat de la Fundació són els següents:
La Fundació té per objecte el foment i la difusió del coneixement artístic,
facilitant la tasca creadora de futurs artistes, en íntima i constant col·laboració
amb tots els sectors ciutadans, superant els esquemes museístics habituals amb
una realitat cardinal, dinàmica, que expliqui vivencialment l’estètica de l’art
contemporani.
Atès tot això, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca queda inscrita en
el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears amb el número
100000000302, adscrita al Protectorat de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears.
Palma, 2 d’abril de 2012
La directora general
M. del Carmen Lliteras Arañó

—o—
Num. 6693
Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de
les Illes Balears
Mitjançant la Resolució de la directora general de Relacions Institucionals
i Acció Exterior de 19 de març de 2012, es va qualificar, reconèixer i inscriure
la Fundació FEBIB 1935, amb domicili al carrer de Bernareggi, 6, baixos,
07014 Palma.
D’acord amb el que disposa l’article 6 dels Estatuts de la Fundació, aquesta entitat persegueix objectius d’interès general. Així mateix, l’objecte i la finalitat de la Fundació són els següents:
- Desenvolupar el sentit del compromís del bàsquet amb la societat de les
Illes Balears.
- Desenvolupar l’àmbit sociocultural del bàsquet a les Illes Balears, en
qualsevol de les seves manifestacions i en qualsevol àmbit d’intervenció que
permeti un augment del capital social de la societat de les Illes Balears per l’acció del bàsquet i mitjançant aquesta .
- Potenciar l’acció cívica de la família del bàsquet de les Illes Balears per
influir en la dinamització de les entitats, les institucions, els ens públics i qualsevol persona, física o jurídica envers els compromisos cívics, de potenciació de
l’esport en general i la millora tècnica de la pràctica del bàsquet en qualsevol
nivell en particular.
- Impulsar i afavorir l’intercanvi internacional dels equips, les seleccions,
els tècnics i qualsevol persona o grup del món del bàsquet de les Illes Balears
per afavorir una millor possibilitat d’assoliments d’experiències i treball en els
objectius d’alta formació tècnica i, també, amb les comunitats autònomes de
l’Estat espanyol i amb aquest, com amb qualsevol entitat o grup en l’àmbit internacional, especialment en les categories en les quals els processos de llançament
cap a l’alta qualificació són més sensibles en l’àmbit de la formació i l’augment
de les capacitats dels esportistes.
- Afavorir la intervenció per a la formació en els valors que el bàsquet pot
transmetre i potenciar-ne a través d’aquest esport en la població la solidaritat i
les capacitats de treball en equip, el compromís, la companyonia, el respecte, el
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respecte a la diversitat, la convivència, la integració en els sectors més desafavorits i la igualtat.
- Fomentar i impulsar la formació i la més alta qualificació dins l’àmbit
tècnic dels integrants dels diversos estaments que es configuren en el bàsquet de
les Illes Balears.
- Treballar per a la unificació i la col·laboració en les diverses famílies i
els ens del bàsquet a les Illes Balears, amb la finalitat de potenciar-ne la més alta
presència en les competicions i activitats de l’Estat espanyol, europees i internacionals.
- Fomentar i afavorir la creació d’unitats de gestió i col·laboració per a la
recaptació de fons i el patrocini amb la finalitat d’estimular els clubs i els ens
per a la seva participació esportiva en el bàsquet dels més alts nivells.
- Organitzar i fomentar l’organització de qualsevol acció, activitat, competició o esdeveniment que pugui servir com a imatge i estímul per al foment
del bàsquet, l’esport i els valors que aquests impulsen, en qualsevol àmbit i
especialment en el de les Illes Balears.
- Qualsevol altra finalitat que serveixi a l’ objectiu tècnic i sociocultural
d’intervenció en torn a l’ esport i el bàsquet de les Illes Balears i el seu intercanvi amb altres elements de l’exterior.
Atès tot això, la Fundació FEBIB 1935 queda inscrita en el Registre Únic
de Fundacions de les Illes Balears amb el número 100000000303, adscrita al
Protectorat de la Conselleria de Turisme i Esports del Govern de les Illes
Balears.
Palma, 2 d’abril de 2012
La directora general
M. del Carmen Lliteras Arañó

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 6599
Informació pública de l’esborrany del Decret pel qual es regula
la concessió d’una subvenció a la Universitat de les Illes Balears
per cofinançar quatre contractes «Ramón y Cajal», corresponents a la convocatòria de l’any 2011
L’esborrany del Decret s’ha publicat a la pàgina web http://dguni.caib.es
perquè les corporacions, les entitats i els particulars que es considerin afectats
per la concessió de la subvenció puguin examinar-lo i, si escau, presentar-hi
al·legacions en el termini de set dies hàbils comptadors des del mateix dia en
què aquest anunci es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Les al·legacions, que s’han d’adreçar a la Direcció General d’Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement, s’han de presentar al Registre de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (carrer d’Alfons el Magnànim,
29, 1r, 07004 Palma) o als llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 10 de març de 2012
El director general d’Universitats, Recerca i Transferència del
Coneixement
Miguel J. Deyá Bauzá

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 6699
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 públi-

