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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-
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ques 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 funcionari 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. 037/12
.

Expedientat ( localitat):
FINCALIA GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L
(Barcelona)

Instructor/a:
Patricia Llinás

Palma, 29 de març de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
Num. 6700
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 funcionari 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. 018/12

Expedientat ( localitat):
ADOSADOS Y PROMOCIONES
SON RAPINYA, S.L.(Palma)

Instructor/a:
Patricia Serra

Palma, 29 de març de 2012
El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
Num. 6681
Anunci d’adjudicació del contracte de Servei de suport i manteniment de CIVITAS 2012.
1.- Entitat adjudicadora.
a.- Organisme: Servei de Salut de les Illes Balears.
b.- Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació de l’IbSalut.
c.- Número d’ expedient: SSCC CN 10/12
2.- Objecte del contracte:
a.- Tipus de contracte: Serveis
b.- Descripció de l’objecte: Proveir al Ib-salut amb els serveis de mantenimient i de suporte per al sistema Civitas 2012
c.- Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:

12-04-2012
b.- Contractista: Steria Ibérica, S.A
c.- Nacionalitat: Espanyola.
d.- Import adjudicació: Lot 1: 125.000,00 €
Palma, 7 de març de 2012.
Director general del Servei de Salut de les Illes Balears
Jun José Bestard Perelló.

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 6755
Informació pública en relació a la construcció d’una vivenda
unifamiliar amb piscina al polígon 33 parcel·les 11, 12, 13 i 595
a zona de policia de torrents al terme municipal de Felanitx
Peticionari: Margalida Vidal Barceló
Exp. ref.: 8196-1
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat 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 de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Felanitx dins el
termini esmentat.
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras
Palma, 30 de març de 2012

—o—
Num. 6639
Notificació de resolucions d’expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de transports.
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de les resolucions sancionadores, per infraccions a la Llei 16/87 d’ordenació dels transports terrestres,
recaigudes contra les persones que es detallen a l’annex i en els expedients que
així mateix s’indiquen, es procedeix, previs dos intents de notificació mitjançant
carta certificada amb justificant de rebuda, a la seva notificació d’acord amb el
que determina l’article 59.5 de la Llei 30/92 del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, fent constar que:
1r.- Es consideren comesos els fets denunciats, que constitueixen una
infracció als articles que en cada cas es determinen, essent responsables les persones per les quanties indicades en l’annex.
2n.- Contra la present resolució, que no exhaureix la via administrativa, es
pot interposar un recurs d’alçada davant l’Hble. Sr. conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, d’aquesta Comunitat Autònoma, en el termini d’un
mes comptat a partir del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, i s’entendrà desestimat quan no s’hagi resolt i notificada la resolució en el termini de tres mesos, a comptar del dia següent a la
seva interposició, quedant en aquest cas expedita la via contenciosa-administrativa. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que s’estimi pertinent.

3.- Tramitació, procediment i forma d’ adjudicació:
a.- Tramitació: Despesa anticipada.
b.- Procediment: Negociat.
c.- Forma: Exclusivitat técnica.

3r.- Acabat el termini previst per a la interposició del recurs, sense que
s’hagi formalitzat, s’haurà de pagar la multa en el període voluntari establert a
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria (LGT),
dins dels terminis següents:

4.- Pressupost base de licitació:
Import total: 125.000,00 €

A)Les notificacions rebudes entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de la notificació, fins dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.

5.- Adjudicació:
a.- Data: 17-02-2012.

B) Les notificacions rebudes entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de
la data de la notificació, fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos

