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pertinent, el valor dels detriments o deterioraments que hagin experimentat.

tat possible, ens ho indiqueu als efectes de poder coordinar les actuacions pel
pagament de la quantia que correspon abonar a la beneficiària.

3. Notificar aquesta Resolució a la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social perquè en tengui coneixement i a l’efecte que correspongui.
4. Ordenar que aquesta cessió d’ús gratuïta i temporal s’anoti en
l’Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Palma, 28 de març de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom

—o—
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Administracions Públiques en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord
amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 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 directament 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 d’haver-se publicat la
Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 20 de març de 2012
La directora general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques
Ana María García Serrano
Conforme amb la proposta. En dict resolució.
Marratxí, 26 de març de 2012
El conseller d’Administracions Públiques
José Simón Gornés Hachero

—o—

4.- Anuncis
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 6837
Notificació de la liquidació provisional d’interessos, afectats per
l’expedient UP CLH-3/06
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, i atès que es desconeix el domicili actual de les persones titulars o no han
pogut ser localitzades, mitjançant aquest anunci es notifica als afectats que es
detallen a continuació la liquidació provisional d’interessos corresponents a
l’expedient UP-CLH-3/2006 ‘Expedient d’expropiació forçosa motivat per la
construcció de gasoducte denominat projecte d’emmagatzematge i distribució
de productes petrolífers líquids i distribució’, al terme municipal de Maó.
Nom
Juana Maria Sturla Rotger
Juana Maria Sturla Rotger
Juan Pons Melià
Antonia Comella Pons

Polígon
17
17
17

Parcel·la
2
5
9

Finca
IB-MA-13
IB-MA-12
IB-MA-09

Municipi
Maó
Maó
Maó

Una vegada emesos els informes pel Servei Jurídic i pel Servei de Gestió
Econòmica Administrativa, s’ha efectuat la liquidació provisional d’interessos.
Atès tot l’anterior i d’acord amb l’establert a l’article 84.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC, abans d’aprovar definitivament la
liquidació, se us concedeix un termini de DEU DIES, comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat el present escrit, perquè pugueu examinar l’expedientque, a aquests efectes, es troba a les dependències del Servei Jurídic de la
Vicepresidència Econòmica de Promoció Empresarial i d’Ocupació (Plaça de
Son Castelló, 1, Polígon de Son Castelló, 07009-Palma)-, i formular les al·legacions i aportar els documents que considereu adients.
Així mateix, i en el supòsit que estigueu conforme amb la liquidació provisional que hi ha a l’expedient corresponent, us deman que, a la major breve-

Num. 6842
Notificacions de resolucions relatives a expedients sancionadors
per infracció de la normativa de prevenció de riscs laborals instruïts a la Direcció General de Treball i Salut Laboral
D’acord 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, i atès que s’ignora el domicili o que no s’han localitzat els
destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que s’indiquen
a continuació que s’ha dictat una resolució en relació amb l’expedient sancionador, que també s’indica:
Exp.
Sanció €
DGTSL 273/2011 SL
2.046,00

Empresa
Data Resol
C.B., A.M. Amengual Martínez; R. Suárez Blanco
02-03-12

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes, comptador des de
l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord
amb l’article 117 de la Llei 30/1192, de 26 de novembre, de règim 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 directament una demanda davant els jutjats de
l’ordre social en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà d’haverse publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 69 de
la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient en
la defensa dels seus interessos.
Instruccions per al pagament de la sanció.
1.L’import de la sanció s’ha de fer efectiu dins el període voluntari que
estableix el Reglament general de recaptació dins els terminis següents:
a) Les notificades fetes 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 dia 5 del segon mes posterior o el dia hàbil següent.
2.L’ingrés de l’import de la sanció s’ha d’efectuar a nom de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, amb el document unificat d’ingrés que hi ha a disposició de les persones interessades 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 i Banco Bilbao Vizcaya.
3.Altrament, s’exigirà l’import en qüestió per la via executiva de constrenyiment seguint el procediment del Reglament general de recaptació.
Palma, 2 d’abril de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

—o—
Num. 6848
Notificacions de resolucions relatives a expedients sancionadors
per infracció de la normativa de prevenció de riscs laborals instruïts a la Direcció General de Treball i Salut Laboral
D’acord 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, i atès que s’ignora el domicili o que no s’han localitzat els
destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que s’indiquen
a continuació que s’ha dictat una resolució en relació amb l’expedient sancio-
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nador, que també s’indica:
Exp.
DGTSL 277/2011 SL

Empresa
Construcciones Rydepa 2000, SL

Sanció €
10.242,00

Data Resol
07-03-12

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes, comptador des de
l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord
amb l’article 117 de la Llei 30/1192, de 26 de novembre, de règim 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 directament una demanda davant els jutjats de
l’ordre social en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà d’haverse publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 69 de
la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient en
la defensa dels seus interessos.
Instruccions per al pagament de la sanció.
1.L’import de la sanció s’ha de fer efectiu dins el període voluntari que
estableix el Reglament general de recaptació dins els terminis següents:
a) Les notificades fetes 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 dia 5 del segon mes posterior o el dia hàbil següent.
2.L’ingrés de l’import de la sanció s’ha d’efectuar a nom de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, amb el document unificat d’ingrés que hi ha a disposició de les persones interessades 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 i Banco Bilbao Vizcaya.
3.Altrament, s’exigirà l’import en qüestió per la via executiva de constrenyiment seguint el procediment del Reglament general de recaptació.
Palma, 4 d’abril de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

—o—
Num. 6851
Comunicació als accidentats afectats de resolucions dictades en
expedients sancionadors per infracció de la normativa de prevenció de riscs laboral instruïts per la Direcció General de
Treball i Salut Laboral
Així com 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, i atès que s’ignora el domicili, mitjançant aquesta notificació se comunica als treballadors accidentats, d’acord amb el que estableix l’article 21.5 del
Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general
sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions de l’ordre
social i pels expedients liquidadors de quotes de la Seguretat Social, que mitjançant la Resolució de la directora general de Treball i Salut Laboral, s’ha
imposat una sanció, per haver comès una infracció en matèria de salut laboral.

14-04-2012
Num. 6894
Notificació de les resolucions de caducitat i de reinici del procediment de reintegrament de subvencions concedides a l’empara
de la Resolució de la consellera de Treball i Formació de 16 d’abril de 2008 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir
ajuts sobre el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat que estableix el capítol II del Reial decret 1451/1983, d’11
de maig (BOIB núm. 56, de 24 d’abril)

D’acord 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, i atès que es desconeix el domicili actual de les persones
interessades o que no s’han pogut localitzar, se’ls notifica les resolucions de
caducitat i de reinici del procediment de reintegrament de les subvencions concedides per al foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat, en relació
amb els expedients que s’indiquen més avall, perquè en el termini de deu dies,
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, formulin les al·legacions i presentin els documents i els justificants que considerin
oportuns davant la Direcció General de Treball i Salut Laboral (plaça de Son
Castelló, 1 07009 Palma, tel. 971 17 63 00).
Expedient
Empresa
DISC 79/2008 Blas Cañon Reguera

NIF
9710647R

Treballador/a
José Manuel
González Segura
(DNI 43101536L)

Import
2.709,03 €

Palma, 2 d’abril de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch

—o—
Num. 6961
Notificació de la designació d’instructors en els expedients sancionadors per infracció a la normativa de prevenció de riscs
laborals
D’acord 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, 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, d’acord amb la Resolució de nomenament d’instructors
en els procediments sancionadors en matèria de prevenció de riscs laborals d’1
de setembre de 2010, s’han designat els instructors que s’indiquen a continuació, als efectes previstos en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Exp.
DGTSL 49/2012 SL

Núm.acta
2011/182687

DGTSL 64/2012 SL

2011/191680

Empresa
Instructor/a
CB J.Herreros Díaz;
D. Cabello Friori
Natàlia Ferrando Riera
Supermercados Jesús
y Dolores CB
Gesblau Mallorca, SL María José Pomar Miró

Palma, 2 d’abril de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

—o—
Exp

Empresa

Treballador/a

DGTSL 246/2011 SL Lluis Nebot, SL
DGTSL 273/2011 SL CB A.M. Amengual Martínez;
R. Suarez
DGTSL 286/2011 SL Tramontana, SL

Sr. Bernardo
Marín Pintor
Sr. George
Daniel Neagoe
Sr. Enrique
Díaz González

Palma, 4 d’abril de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana María Camps Bosch

—o—

Data
Resolució

05-03-12
02-03-12
08-02-12

Num. 6965
Comunicació als drethavents del treballador accidentat de la
resolució dictada en un expedient sancionador per infracció de
la normativa de prevenció de riscs laborals instruït per la
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Així com 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, i atès que s’ignora el domicili, mitjançant aquesta notificació se comunica als drethavents del treballador accidentat, d’acord amb el que estableix l’article 21.5 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per
infraccions de l’ordre social i pels expedients liquidadors de quotes de la
Seguretat Social, que mitjançant la Resolució de la directora general de Treball
i Salut Laboral, s’ha imposat una sanció, per haver comès una infracció en matè-

